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Περίληψη 

 
Η διπλωµατική εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει την µελέτη και κατασκευή 

ενός αντιστροφέα πηγής τάσης σαν υποσύστηµα µιας διάταξης που περιλαµβάνει µια 

σύγχρονη ανεµογεννήτρια µε µόνιµους µαγνήτες και έναν µετατροπέα συνεχούς τάσης, 

µε σκοπό τη σύνδεση του αντιστροφέα µε το δίκτυο. Η υλοποίηση έγινε σε µονοφασικό 

αντιστροφέα πλήρους γέφυρας µε έλεγχο από το µικροελεγκτή PIC18C452 και οι 

δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε αποµονωµένη λειτουργία του αντιστροφέα.  

Πιο συγκεκριµένα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν κυκλώµατα µετρήσεων 

και ελέγχου του αντιστροφέα, και αναπτύχθηκε πρόγραµµα στον µικροελεγκτή για την 

οδήγηση του αντιστροφέα. Η οδήγηση του αντιστροφέα έγινε µε την τεχνική SPWM και 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε διάφορα είδη φορτίων. 
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Abstract 

 
The thesis that follows presents the study and construction of a voltage source 

inverter as a part of a system, which contains a synchronous generator with permanent 

magnets and a boost converter, which scopes the connection of the inverter with the grid. 

A full bridge inverter  with microcontroller PIC18C452 was constructed and the 

measurements were taken in isolated operation. 

Specifically, measurements and control circuits of the inverter were drawn and 

manufactured, and a program was developed in the microcontroller in order to control the 

inverter. The inverter’s control used SPWM technique and tests were carried out with 

various of loads. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σήµερα οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα η αιολική ενέργεια θεωρείται σαν µία από τις πιο 

αναπτυσσόµενες πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, άνθηση γνωρίζει η τεχνολογία και οι 

επιστηµονικές εφαρµογές γύρω από τα ζητήµατα της αξιοποίησης της αιολικής 

ενέργειας. Εποµένως το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους ανεµοκινητήρες, τις 

ανεµογεννήτριες και τις ηλεκτρονικές διατάξεις που συνθέτουν ένα πλήρες αιολικό 

σύστηµα. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα εργασία παρουσιάζει την µελέτη και κατασκευή 

ενός αντιστροφέα πηγής τάσης σαν υποσύστηµα µιας διάταξης που περιλαµβάνει µια 

σύγχρονη ανεµογεννήτρια µε µόνιµους µαγνήτες και έναν µετατροπέα συνεχούς τάσης. 

Η υλοποίηση έγινε σε µονοφασικό αντιστροφέα πλήρους γέφυρας µε έλεγχο από 

µικροελεγκτή και οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε αποµονωµένη λειτουργία του 

αντιστροφέα.  

  

Πιο αναλυτικά η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια τα οποία περιλαµβάνουν τα 

εξής θέµατα: 

 

1ο Κεφάλαιο : Εισαγωγικά-Παρουσίαση της εργασίας 

2ο Κεφάλαιο : Παρουσίαση της διάταξης. Αναφορά στην ανεµογεννήτρια, το µετατροπέα 

και τον αντιστροφέα. 

3ο Κεφάλαιο : Κατασκευαστικά στοιχεία της διάταξης. IGBT, µικροελεγκτής, 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα διάταξης, κώδικας προγράµµατος. 
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4ο Κεφάλαιο : Παρουσίαση αποτελεσµάτων αποµονωµένης λειτουργίας. Προσοµοίωση-

σύγκριση αποτελεσµάτων, προτεινόµενη διάταξη. 

5ο Κεφάλαιο : Συµπεράσµατα  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ολοένα και µεγαλύτερη επέκταση των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας δεν είναι τυχαία. Πολλοί λόγοι πλέον συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης 

συστηµάτων τέτοιων που θα υποβοηθούν ή θα υποκαθιστούν πλήρως την παραγωγή 

ενέργειας µε συµβατικούς τρόπους και πρώτες ύλες. 

Μια πρώτη αφορµή για την εφαρµογή και ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η 

απεξάρτηση από τις συµβατικές µορφές ενέργειας. Η µείωση εισαγωγής πετρελαίου και 

φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα «ελκυστική», τη στιγµή µάλιστα που αντί αυτών 

χρησιµοποιείται ένας ανεξάντλητος πόρος ενέργειας όπως η ηλιακή ακτινοβολία, και 

στην περίπτωσή µας ο άνεµος. Με την εξέλιξη µάλιστα της τεχνολογίας στις 

ανεµογεννήτριες µπορούµε να µιλάµε για ευρεία χρήση τους καθώς συνέχεια 

«ωριµάζουν» σαν εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης η ενεργειακή 

αυτονοµία που µπορούν να προσφέρουν σε αποµακρυσµένες περιοχές, σαν λύση σε ήδη 

υπαρκτά προβλήµατα ηλεκτροδότησης, τους δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα έναντι 

άλλων ΑΠΕ (π.χ. ήλιος). 

Ένας επιπλέον λόγος για την χρήση των ΑΠΕ είναι η φιλικότητα τους προς το 

περιβάλλον, καθώς δεν καταστρέφουν ούτε ρυπαίνουν. Ιδιαίτερα σήµερα που η ζωή στα 

αστικά κέντρα έχει επιβαρυνθεί πολύ από τους ρύπους, η διείσδυση των ΑΠΕ στην 

καθηµερινή ζωή προβάλλει σαν την πλεονεκτικότερη εναλλακτική λύση «καθαρής» και 

άφθονης ενέργειας. Ήδη µε κατευθύνσεις από την Ε.Ε., αλλά και από κάθε κράτος 
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ξεχωριστά δροµολογείται η κατασκευή και αξιοποίηση αιολικών πάρκων, ώστε ένα 

σηµαντικό µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται µέσω ΑΠΕ. 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετά αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της χώρας 

(Κάρυστος, Λαύριο, Μήλος, κ.α.) και σχεδιάζεται η δηµιουργία άλλων σε διάφορες 

τοποθεσίες.  
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2.2 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 

 

 Η σχεδίαση µιας ανεµογεννήτριας έχει να κάνει µε τη µελέτη σε µια σειρά από 

µέρη της όπως το αεροδυναµικό, το µηχανικό και το ηλεκτρικό. Ο προσεκτικός 

συνδυασµός όλων των υποσυστηµάτων µπορεί να δώσει βέλτιστα αποτελέσµατα για τη 

λειτουργία της διάταξης και να εξασφαλίσει την καλύτερη επίδοση σε κάποια 

χαρακτηριστικά.  

 Σε ένα σύστηµα ανεµογεννήτριας µπορούµε να µιλήσουµε για δύο σηµαντικές 

κατηγορίες : α) τις απευθείας συνδεδεµένες στο δίκτυο και β) αυτές που µεσολαβούν 

µετατροπείς ανάµεσα σε αυτές και στο δίκτυο. Όπως γίνεται αντιληπτό οι πρώτες είτε 

πρόκειται για σύγχρονες είτε ασύγχρονες µηχανές επιβάλλεται πάνω τους η λειτουργία 

σε σταθερές στροφές εφόσον υπάρχει αυστηρή δέσµευση στη συχνότητα λειτουργίας 

τους από τη συχνότητα  του δικτύου. Αυτό το γεγονός έχει σαν συνέπεια η προϋπόθεση 

της σταθερότητας στροφών να επηρεάζει την κατασκευή στο µηχανικό και 

αεροδυναµικό κοµµάτι(κιβώτιο ταχυτήτων, ρύθµιση στο βήµα των πτερυγίων της έλικας, 

κ.α.). Αντίθετα αυτό δε συµβαίνει µε τις ανεµογεννήτριες µεταβλητών στροφών καθώς 

το ζήτηµα της συχνότητας λειτουργίας της µηχανής αποδεσµεύεται από το δίκτυο και τον 

χειρισµό της συχνότητας αυτής αναλαµβάνουν να φέρουν εις πέρας οι µετατροπείς 

ισχύος που παρεµβάλλονται. Έτσι µειώνονται τα µηχανικά µέρη, αυξάνεται η διάρκεια 

ζωής τους καθώς µειώνονται οι φθορές τους και γενικά βελτιώνεται η αξιοπιστία της 

διάταξης. 

 Το µεγάλο πλεονέκτηµα των ανεµογεννητριών µεταβλητών στροφών είναι η 

ευελιξία που παρουσιάζουν κατά την µετατροπή και τον χειρισµό της ισχύος. Μπορούν 

να γίνουν διάφορες ρυθµίσεις στο συντελεστή ισχύος µε κατάλληλη ρύθµιση του 

αντιστροφέα. Επίσης, αξιοποιούν µεγάλο εύρος των ταχυτήτων του ανέµου, καθώς 
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λειτουργούν υπό τις βέλτιστες στροφές, εκµεταλλευόµενες καλύτερα την αιολική 

ενέργεια.  

 

 

 

Σχήµα 2.1 ∆οκίµιο σύγχρονης ανεµογεννήτριας µονίµων µαγνητών 

 

Η δε επιλογή της σύγχρονης γεννήτριας προσφέρει δυνατότητα ευρείας µεταβολής της 

ταχύτητας λειτουργίας της µηχανής(π.χ. 5% έως 110% των ονοµαστικών στροφών). Η 

ασύγχρονη γεννήτρια δεν αποκλείει το ίδιο χαρακτηριστικό, ωστόσο παρουσιάζει πιο 

απαιτητικό και πολύπλοκο έλεγχο. 

 Η σύγχρονη γεννήτρια µονίµων µαγνητών προσφέρει µια σειρά από 

πλεονεκτήµατα όπως οι µηδενικές απώλειες χαλκού στο δροµέα, απλούστερη 

κατασκευή, µικρότερο βάρος και όγκο για τα ίδια ονοµαστικά µεγέθη, µε µειωµένες 

απώλειες και άρα καλύτερο βαθµό απόδοσης. Επίσης η σχεδίαση των µηχανών αυτών 

καθιστά δυνατή την ενσωµάτωση πολλών πόλων πράγµα που κάνει περιττή τη χρήση 

κιβωτίου ταχυτήτων ανύψωσης στροφών. Μειονεκτήµατα είναι το υψηλό κόστος των 

υλικών των µονίµων µαγνητών και η µεταβολή των µαγνητικών τους χαρακτηριστικών 

µε την πάροδο του χρόνου. 
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 Κατασκευαστικά και λειτουργικά µια σύγχρονη γεννήτρια µονίµων µαγνητών 

διαφέρει από µια κοινή σύγχρονη γεννήτρια στην απουσία τυλίγµατος διέγερσης. Η 

ύπαρξη πεδίου διέγερσης εξασφαλίζεται από τη συστοιχία των µαγνητών οι οποίοι 

βρίσκονται τοποθετηµένοι περιµετρικά στην επιφάνεια του δροµέα, ώστε να 

δηµιουργούν ακτινικό µαγνητικό πεδίο. Το δοκίµιο που υπάρχει στο εργαστήριο είναι 

µια µηχανή 24 πόλων που στρέφεται µε µέγιστη ταχύτητα 400ΣΑΛ και παράγει σε αυτές 

τις στροφές 80Hz. Μπορεί να δώσει ρεύµα µέχρι 8Α περίπου και ισχύ 2.5 kW.  

 

2.3 ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Η υλοποίηση της διάταξης ξεκινά από τα αεροδυναµικά χαρακτηριστικά του 

ανεµοκινητήρα και την ισχύ που εµφανίζεται. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η µορφή 

που έχουν οι καµπύλες ροπής -στροφών για διάφορες ταχύτητες του ανέµου. Η 

διακεκοµµένη γραµµή δείχνει την µέγιστη ισχύ που προκύπτει από τις άλλες καµπύλες. 

 

 
Σχήµα 2.2 Χαρακτηριστικές ροπής-στροφών του ανεµοκινητήρα για διάφορες ταχύτητες 
ανέµου 
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Εποµένως ζητούµενο είναι για την πληρέστερη αξιοποίηση της ισχύος του ανέµου το 

σύστηµα να κινείται µε βάση αυτή τη χαρακτηριστική. Σε αυτή την καµπύλη πάνω 

µεγιστοποιείται το γινόµενο ροπή x στροφές και πρέπει να υπάρχει η καλύτερη 

εκµετάλλευση, καθώς σε µεγαλύτερες ταχύτητες και ισχύς πρέπει για προστασία να 

µειώνονται οι στροφές της µηχανής.  

 

2.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 Η φιλοσοφία ενός τέτοιου συστήµατος βασίζεται στη µείωση της µηχανικής 

πολυπλοκότητας και στα µειονεκτήµατα που αυτή έχει(ανάγκη συχνής συντήρησης, 

κακή ποιότητα ισχύος κλπ), δίνοντας ώθηση στα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κοµµάτια να 

χειριστούν την ποσότητα και ποιότητα της ισχύος. Είναι δηλαδή µια φιλόδοξη και µε 

προοπτική σκέψη η πορεία προς την συνεχόµενη µείωση των µηχανικών µερών των 

ανεµογεννητριών και η αντικατάσταση τους µε φθηνά, αξιόπιστα και εύκολα 

προσβάσιµα συστήµατα ηλεκτρονικών 

 

 

Σχήµα 2.3 Η διάταξη της ανεµογεννήτριας-µετατροπέα ανύψωσης-αντιστροφέα 
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Έτσι λοιπόν στην έξοδο της γεννήτριας και στην είσοδο της διάταξης έχουµε µια 

τριφασική µη ελεγχόµενη ανόρθωση η οποία µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα της 

γεννήτριας σε συνεχές. Στη συνέχεια βρίσκεται ο µετατροπέας ανύψωσης τάσης (boost 

converter) ο οποίος ανυψώνει τη µεταβαλλόµενη τάση στα επίπεδα του αντιστροφέα 

διατηρώντας τη σταθερή. Ακολουθεί ο αντιστροφέας πηγής τάσης που αναλαµβάνει την 

παραγωγή του εναλλασσόµενου ρεύµατος και διαχειρίζεται βέβαια την ενεργό και άεργο 

ισχύ εξόδου της διάταξης όταν στην τελική της µορφή αυτή είναι συνδεδεµένη µε το 

δίκτυο. 

 Πιο αναλυτικά τώρα ο µετατροπέας ανύψωσης τάσης έχει σαν αρχή λειτουργίας 

ότι η τάση εξόδου του δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την τάση εισόδου του. Όταν το 

διακοπτικό στοιχείο άγει τότε η αυτεπαγωγή διαρρέεται από ρεύµα και αποθηκεύει 

ενέργεια, η δε δίοδος δεν άγει επειδή είναι πολωµένη ανάστροφα. Μετά όταν ο 

διακόπτης σταµατήσει να άγει τότε η αποθηκευµένη στο πηνίο ενέργεια µαζί µε την 

ενέργεια της πηγής εισόδου µεταφέρονται µέσω της διόδου ελεύθερης διέλευσης προς το 

φορτίο(αντιστροφέα). Έτσι λοιπόν έχουµε την τάση της αυτεπαγωγής να προστίθεται µε 

αυτό τον τρόπο στην τάση της εισόδου και έτσι σαν αποτέλεσµα να προκύπτει η 

«ανύψωση» της τάσης εισόδου. Και βέβαια ο έλεγχος του µετατροπέα περιλαµβάνει 

στην στρατηγική ελέγχου του την ενσωµάτωση της βέλτιστης καµπύλης ροπής-στροφών 

βάση της οποίας λειτουργεί. 

 ∆ιατηρώντας την τάση σταθερή λοιπόν, µπορεί στη συνέχεια ο αντιστροφέας 

πηγής τάσης χρησιµοποιώντας τεχνικές SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) να 

παραγάγει εναλλασσόµενη τάση και αναλόγως να ελέγξει την ενεργό και άεργο ισχύ. Στη 

διάταξη του εργαστηρίου το ρόλο του ανεµοκινητήρα παίζει µια πέδη(dc µηχανή) µε την 

οποία εφαρµόζονται διάφοροι συνδυασµοί ροπής -στροφών για τη δοκιµασία του 

συστήµατος στις διάφορες καταστάσεις. 
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Σχήµα 2.4 Σύστηµα πέδης-δοκιµίου ηλεκτρογεννήτριας µονίµων µαγνητών 

 

 

2.5 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

SPWM 

 

 Εάν πρόκειται για τριφασικό αντιστροφέα τάσης χρησιµοποιούνται 3 

ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές αναφοράς(µία για κάθε ηµιγέφυρα) και µια τριγωνική 

κυµατοµορφή φορέα συγχρονισµένες µεταξύ τους. Τα σηµεία τοµής µεταξύ των 

κυµατοµορφών αναφοράς και της κυµατοµορφής του φορέα, ορίζουν τις κυµατοµορφές 

των παλµών έναυσης των ηµιαγωγικών διακοπτικών στοιχείων που απαρτίζουν τη 

γέφυρα του αντιστροφέα και τις τάσεις εξόδου των τριών ηµιγεφυρών. Έτσι η 
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κυµατοµορφή της κάθε φάσης παρουσιάζει διαφορά φάσης 120ο σε σχέση µε την 

επόµενη της. 

 Επίσης κάποια στοιχεία που είναι σηµαντικά για την µέθοδο PWM είναι ότι το 

πλάτος Αr της κυµατοµορφής αναφοράς είναι µεταβλητό σε σχέση µε το πλάτος της 

κυµατοµορφής του φορέα Ac που παραµένει σταθερό. Ορίζεται σαν συντελεστής 

διαµόρφωσης  ο λόγος : 

                                         r
f

c

A
A

=M  

και οι τιµές του κυµαίνονται από 0 έως 1. Εάν για κάποιο λόγο ξεπεράσει την τιµή 1 ο 

συντελεστής διαµόρφωσης τότε έχουµε υπερδιαµόρφωση, η οποία για µεγάλες τιµές 

εκφυλίζεται και έχει σαν αποτέλεσµα η τάση εξόδου του αντιστροφέα να έχει 

τετραγωνική µορφή. 

 Πλεονέκτηµα της µεθόδου PWM είναι η δυνατότητα εξάλειψης ανωτέρων 

αρµονικών µε διάφορες µεθόδους όπως α) µε την τεχνική της ηµιτονοειδούς 

διαµόρφωσης εύρους παλµών(SPWM), β) µε την τεχνική εξάλειψης ανωτέρων 

αρµονικών Patel και Hoft, γ) µε διάφορες τεχνικές που αναφέρονται σαν συνδεσµολογίες 

µετασχηµατιστών και τέλος δ) µε την τεχνική ηµιτονοειδούς διαµόρφωση εύρους 

παλµών µε αρµονική σύνθεση(HISPWM). 

 

2.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 

Η παραγόµενη στον άξονα µηχανική ισχύς Pm για ορισµένη µέση ταχύτητα ανέµου Vw 

δίνεται από τη γνωστή εξίσωση : 

 ( )λρ pwm CVAP 3

2
1

=                  (2.6-1) 
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όπυ Cp(λ) ο αεροδυναµικός συντελεστής, Α=πR2 το εµβαδόν του ‘’κυκλικού δίσκου’’ 

που διαγράφει η έλικα και ρ η πυκνότητα του αέρα. 

Οι εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργία της σύγχρονης γεννήτριας προκύπτουν µε 

εφαρµογή της γενικευµένης θεωρίας των ηλεκτρικών µηχανών. Η γεννήτρια δεν διαθέτει 

τυλίγµατα απόσβεσης, οπότε το µοντέλο που προκύπτει είναι τέταρτης τάξης, µε 

µεταβλητές κατάστασης τις ροές του στάτη και τη γωνιακή ταχύτητα και θέση του 

δροµέα. Οι εξισώσεις δίνονται εδώ συγκεντρωτικά, όπου όλα τα µεγέθη (τάσεις, 

εντάσεις, πεπλεγµένες ροές ανά δευτερόλεπτο, γωνιακή ταχύτητα δροµέα, αντιστάσεις, 

ροπή) είναι εκφρασµένα ανά µονάδα, χρησιµοποιώντας τις βασικές τιµές που δίνονται 

στη συνέχεια: 

Πεπλεγµένες ροές: 

 ( )∫ 







−−+= dt

X
r

v dsrqsmq
ls

s
qsbqs ψωψψωψ  (2.6-2) 

 ( )∫ 







+−+= dt

X
r

v qsrdsmd
ls

s
dsbds ψωψψωψ  (2.6-3) 

όπου 

 qs
lsmq

mq

ls

qs

lsmq

mq XX
X

X
XX

ψ
ψ

ψ
+

=
+

= 11
1  (2.6-4) 

 m
lsmd

lsmd
ds

lsmd

md
m

ls

ds

lsmd

md i
XX

XX
XX

Xi
X

XX

′
+

+
+

=







′+

+
= ψψψ 11

1  (2.6-5) 

Εντάσεις τυλιγµάτων: 

 
ls

qsmq
qs X

i
ψψ −

=  (2.6-6) 

 
ls

dsmd
ds X

i ψψ −
=  (2.6-7) 
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Κίνηση δροµέα: 

 dsqsqsdse iiT ψψ −=  (2.6-8) 

 ( dtTT
H emr ∫ −=

2
1ω )

)

 (2.6-9) 

  (rad) (2.6-10) ∫= dtrbr ωωθ

Ανά Μονάδα Σύστηµα 

 

Βασική ισχύς: Sb = ονοµαστική ισχύς της γεννήτριας.  

Βασική τάση για τις µεταβλητές abc: V  = ενεργός (rms) τιµή της φασικής τάσης 

ανοιχτοκύκλωσης σε ονοµαστικές στροφές 

(abcb

Βασική τάση για τις µεταβλητές qd0: ( ) (abcbqdb V20 = )V  = πλάτος της φασικής τάσης. 

Βασική ένταση για τις µεταβλητές abc: ( )
( )abcb

b
abcb V

S
I

3
=  

Βασική ένταση για τις µεταβλητές qd0: ( ) ( ) ( )02
30

qdb

b
qdb V

S
I =  

Βασική αντίσταση: ( )

( )

( )

b

abcb

abcb

abcb
b S

V
I
V

Z
23

==  ή ισοδύναµα ( )

( )

( )

b

qdb

qdb

qdb
b S

V
I
V

Z
2

0

0

0

2
3







==  

Βασική ροπή 
b

b
b

P

S

ω







=
2

T , όπου η βασική γωνιακή ταχύτητα ωb αντιστοιχεί στην 

ονοµαστική ή βασική (ηλεκτρική) συχνότητα της µηχανής. 

Ανηγµένη σταθερά αδρανείας  
( )

b

bP

b

mb

S
J

S
J

H
222

2
12

2
1 ωω

== , όπου ωmb είναι η βασική 

µηχανική ταχύτητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν µε λεπτοµέρεια όλες οι κατασκευαστικές 

πλευρές που αφορούν την διάταξη του µονοφασικού αντιστροφέα τάσης. 

 

3.1 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 

 

 Το IGBT απ’ τις πρώτες στιγµές εµφάνισης του χαρακτηρίστηκε σαν εκείνο το 

διακοπτικό στοιχείο που συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα του MOSFET ισχύος και του 

διπολικού τρανζίστορ ισχύος. Τα IGBT διαθέτουν εκποµπό και συλλέκτη όπως το 

διπολικό τρανζίστορ και πύλη επίδρασης πεδίου όπως το MOSFET. Έτσι λοιπόν 

οδηγούνται µε τάση χωρίς να καταναλώνουν ρεύµα στην είσοδο, και ταυτόχρονα 

µπορούν να χειριστούν υψηλές τάσεις και ρεύµατα λειτουργώντας παράλληλα σε υψηλές 

διακοπτικές συχνότητες. Επίσης τα νέα αυτά εξαρτήµατα έχουν στα χαρακτηριστικά τους 

και µικρούς χρόνους µετάβασης δηλαδή γρήγορες ταχύτητες µεταγωγής, διατηρώντας 

όµως χαµηλές χαρακτηριστικές κορεσµού και µικρή αντίσταση εισόδου. 

 

 

Σχήµα 3.1 Σύµβολο του IGBT µε ενσωµατωµένη αντιπαράλληλη δίοδο και η συσκευασία 
του  
 Για τη συνδεσµολογία της πλήρους γέφυρας του αντιστροφέα τάσης 

χρησιµοποιήθηκαν τα IGBT IXSH10N120AU1 της εταιρίας IXYS. Το συγκεκριµένο 
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εξάρτηµα έχει ικανότητα για διέλευση 10Α σε θερµοκρασία 90ο C και 20Α σε 

θερµοκρασία 25ο C. Η µέγιστη επιτρεπόµενη τάση εκποµπού συλλέκτη είναι 1200V, ενώ 

η τάση αγωγής είναι πάντα λιγότερη από 4V. Ο χρόνος αγωγής µπορεί να είναι το 

λιγότερο 100ns και ο χρόνος αποκοπής 300ns. Επίσης αυτό το IGBT διαθέτει και 

αντιπαράλληλη δίοδο πράγµα πολύ χρήσιµο για τη λειτουργία του αντιστροφέα. 

  

3.2 Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC 18C452 

 

Η κατασκευή της ηλεκτρονικής διάταξης και η λογική ελέγχου «χτίστηκε» γύρω 

από τον µικροελεγκτή PIC 18C452 της εταιρίας Microchip. Ο συγκεκριµένος 

µικροελεγκτής ανήκει στην προηγµένη οικογένεια µικροελεγκτών µε µήκος λέξης 

εντολής 16-bit, βασίζεται στην αρχιτεκτονική Harvard/RISC και συνδυάζει µεγάλες 

δυνατότητες στον µικροεπεξεργαστή του, πλήθος ενσωµατωµένων περιφερειακών 

συσκευών και εύκολο προγραµµατισµό.  

 

 

Σχήµα 3.2 Ο PIC 18C452 και οι ακροδέκτες του 

Πιο αναλυτικά ο PIC 18C452 µπορεί να φτάσει µέχρι 40MHz συχνότητα στο 

ρολόι λειτουργίας(µε 10 διαφορετικές ρυθµίσεις), οι εντολές του είναι 16µπιτες, διαθέτει 
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επίπεδα προτεραιότητας στις διακοπές του, έχει ένα 8x8 hardware πολ/στή στην 

αριθµητική του µονάδα (ALU). Επίσης έχει µνήµη δεδοµένων (RAM) 1536Bytes, µνήµη 

προγράµµατος (EPROM) 32Kbytes και ρεπερτόριο 75 εντολών assembly. Περιέχει 

συνολικά 5 θύρες εισόδου-εξόδου.  

 

 

 

Σχήµα 3.3 Εξωτερική άποψη του µικροελεγκτή 

 

Τα περιφερειακά του PIC είναι επίσης αρκετά καθώς υποστηρίζει : 3 ακροδέκτες 

για εξωτερικές διακοπές, 4 timers, 2 µονάδες σύλληψης/ σύγκρισης/ διαµόρφωσης 

εύρους παλµού (PWM), 1 θύρα σειριακής επικοινωνίας(USART), 1 θύρα σειριακής 

επικοινωνίας µε άλλες συσκευές (MSSP), 1 παράλληλη θύρα (PSP), 8 κανάλια 

µετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό (Α/D) των 10-bit. Όλες οι συσκευές και τα 

εσωτερικά υποκυκλώµατα του PIC µπορούν να παράγουν 17 σήµατα διακοπών. Επίσης 

υπάρχουν και διάφορα εξειδικευµένα περιφερειακά όπως ο µετρητής 

επιτήρησης(Watchdog Timer), ο σειριακός προγραµµατιστής(In Circuit Serial 

Programmer) και άλλα που δε θα µας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία.  
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Σχήµα 3.4  Η εσωτερική αρχιτεκτονική δοµή του µικροελεγκτή PIC 18C452 

 

 Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του εν λόγω µικροελεγκτή είναι ο άνετος και εύρωστος 

προγραµµατισµός του. Με ένα σύνολο εντολών δοµηµένο γύρω από µεταγλωττιστή 

(compiler) της C, ένα φιλικό και αναλυτικότατο περιβάλλον ανάπτυξης όπως το MPLAB 

IDE(v.5.5) και τον compiler MPLAB C18(v2.10), µπορεί κανείς να αναπτύξει πολλές και 

περίπλοκες εφαρµογές. Αξιοποιώντας τη δύναµη και τον πλούτο της γλώσσας C και την 

πληθώρα επιλογών και παραµέτρων της MPLAB IDE (δυνατότητα εξοµοίωσης 

προγράµµατος, παρακολούθηση αλλαγής καταχωρητών, κ.α.), είναι σίγουρο ότι έχουµε 
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ένα αρκετά ισχυρό εργαλείο στη διάθεση µας. Βέβαια δεν λείπουν οι ατέλειες, και η 

MPLAB C18 αναβαθµίζεται µε επανεκδόσεις που κυκλοφορούν για να διορθωθούν 

διάφορα bugs. Παρ’ όλα αυτά η ευχέρεια που δίνει η C και η παράθεση κώδικα assembly 

εµβόλιµα στο πρόγραµµα βοήθησαν να ξεπεραστούν οι όποιες δυσλειτουργίες. 

 

3.3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ο τριφασικός αντιστροφέας τάσης που 

χρησιµοποιήθηκε για τη διάταξη.  

 

 

 

Σχήµα 3.5 Σχηµατική αναπαράσταση του τριφασικού αντιστροφέα 

 

 Βέβαια δεν λειτούργησε σαν τριφασικός ο αντιστροφέας, αλλά σαν µονοφασικός. 

Και αυτό γιατί ο µικροελεγκτής βάση του οποίου έγινε η κατασκευή είχε µόνο 2 εξόδους 

PWM πράγµα που καθιστούσε δύσκολη αν όχι αδύνατη την αξιόπιστη τριφασική 
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λειτουργία. Θα µπορούσαµε να παράγουµε µέσω λογισµικού το 3ο PWM ωστόσο εν 

µέσω βρόχων ελέγχου και διακοπών που συνέβαιναν µέσα στο πρόγραµµα θα ήταν 

αρκετά αβέβαιη η απόδοση του. Έτσι καταλήξαµε στην µονοφασική υλοποίηση, έως 

ότου βρεθεί από την ίδια εταιρία ο επιθυµητός µικροελεγκτής ώστε να γίνει δυνατή και η 

τριφασική εκδοχή της διάταξης του αντιστροφέα. 

Τα IGBT για τα οποία έγινε λόγος σε προηγούµενη ενότητα οδηγούνται από τους 

παλµούς PWM µέσω των ειδικών οπτικών αποµονωτών HCPL3120 εξειδικεύονται στην 

οδήγηση διακοπτικών στοιχείων. Η χρήση των optocouplers εκτός των άλλων επιλύει και 

το πρόβληµα τάσης αναφοράς που υπάρχει όσον αφορά τους παλµούς που εφαρµόζονται 

στην υψηλή πλευρά(high side) του κάθε κλάδου της πλήρους γέφυρας. Για αυτό το λόγο 

βέβαια υπάρχει ξεχωριστή τροφοδοσία για τον κάθε οπτικό αποµονωτή και εκτός από 

την πλακέτα µε τα IGBT για κάθε κλάδο της πλήρους γέφυρας υπάρχει ακριβώς από 

κάτω και η πλακέτα τροφοδοσιών µε τους αντίστοιχους µετασχηµατιστές, ανορθώσεις, 

κτλ.  

Όπως µπορεί να δει κανείς και από την φωτογραφία του αντιστροφέα που 

ακολουθεί, τα IGBT είναι βιδωµένα και καλά στερεωµένα πάνω σε «εύσωµες» ψήκτρες, 

για την καλύτερη ψύξη τους όταν λειτουργεί ο αντιστροφέας. Η δε ‘’πλάτη’’ των IGBT 

φέρει το µονωτικό πλαστικό(µίκα) το οποίο έχει πάνω του την ειδική αλοιφή απαγωγής 

της θερµότητας. Να σηµειωθεί εδώ ότι δεν παρατηρήθηκε ποτέ κατά τη διεξαγωγή των 

δοκιµών και των µετρήσεων ιδιαίτερη θερµοκρασία στις ψήκτρες, γεγονός που αφήνει 

περιθώρια για δοκιµασία των αντοχών της διάταξης και σε ακόµα µεγαλύτερη ισχύ. 
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Σχήµα 3.6 Ο τριφασικός αντιστροφέας τάσης (Πάνω όψη) 

 

 Άλλες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τον αντιστροφέα είναι η τοποθέτηση 

ασφαλειών(10Α) σε όλες τις εξόδους των φάσεων και στην είσοδο συνεχούς τάσης για 

λόγους προστασίας. Επίσης όπως φαίνεται και στη φωτογραφία όλα τα άκρα των 

optocouplers είναι διαθέσιµα σε ένα καλώδιο εξόδου, ώστε να µπορούν να συνδεθούν µε 

τις PWM πηγές οδήγησης των IGBT. 

 

3.4 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ 

 

 Κατά την κατασκευή των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων για τις µετρήσεις τάσης 

εισόδου, τάσης εξόδου και ρεύµατος εξόδου του αντιστροφέα υπήρξε ένας κοινός 

παρονοµαστής κατά την δηµιουργία τους που καθόρισε και τη µορφή τους. Η έξοδος του 

κάθε κυκλώµατος, και συνεπώς η είσοδος στον επεξεργαστή πρέπει να βρίσκεται 
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ανάµεσα στα 0 και 5 Volt, γιατί αυτό το πλάτος σήµατος µπορεί να δεχθεί ο PIC στους 

ακροδέκτες του µε είσοδο µετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό(A/D). Έτσι λοιπόν αυτή 

η απαίτηση καλύφθηκε από κάθε µετρητικό κύκλωµα. Όταν τελικά η µέτρηση υπό αυτή 

τη µορφή(0-5V) φτάσει στον επεξεργαστή τότε µετατρέπεται σε µια 10bitη τιµή που 

αντιστοιχεί στη µέτρηση. Έτσι γνωρίζοντας ότι η τιµή που µετράµε αποδίδεται σε ένα 

φάσµα αριθµών από 0 έως 1024, εύκολα µετά µπορούµε να κάνουµε αναγωγές και 

υπολογισµούς. Το ζητούµενο πάντως ήταν να αξιοποιηθεί όλο το εύρος που προσφέρει η 

A/D είσοδος ώστε να έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια στη µέτρηση, γι ‘αυτό το λόγο δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το στοιχείο. Αργότερα, στο µέρος του κώδικα οι υπολογισµοί 

γίνονται µε βάση αυτό το κριτήριο και εύκολα µπορούµε να εισάγουµε τις πραγµατικές 

τιµές των τάσεων και ρευµάτων στις επεξεργασίες που κάνει το πρόγραµµα. Ακολουθούν 

αναλυτικά τα κυκλώµατα για τη µέτρηση τάσης δικτύου, ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα 

και τάσης εισόδου. 

 

 

Σχήµα 3.7 Το κύκλωµα µέτρησης ρεύµατος και τάσης εισόδου 
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3.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

 Πρόκειται για την πιο απλή και εύκολη µέτρηση. Με έναν µετασχηµατιστή 

ρίχνουµε την τάση από τα 220Volt στα 9Volt και στη συνέχεια µε µια απλή 

ηµιανόρθωση µε µία δίοδο και έναν πυκνωτή παίρνουµε µία συνεχή τάση. Κατόπιν 

διαιρούµε αυτή την τάση και το µέγεθος της τάσης βρίσκεται εντός των επιτρεπτών 

ορίων προς µέτρηση από τον µικροεπεξεργαστή. Με το µετασχηµατιστή εκτός από 

υποβιβασµό της τάσης πετυχαίνουµε και γαλβανική αποµόνωση από το δίκτυο. 

 

 

 

Σχήµα 3.8 Μέτρηση τάσης δικτύου 

 

3.6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ 

 

 Η υλοποίηση της αφορά έναν απλό διαιρέτη τάσης που φέρνει την τάση στα 

επίπεδα 0-5V. Η χρησιµότητα αυτής της µέτρησης έγκειται στο ότι µπορούµε να 

υπολογίσουµε την rms τιµή της τάσης εξόδου και βέβαια να γνωρίζουµε και ανά πάσα 

στιγµή τι συµβαίνει στην τάση εισόδου . Αυτό γίνεται υπολογίζοντας την ‘’rms’’ τιµή 

 26



των τιµών του ηµιτόνου που έχει ο πίνακας παραγωγής του ηµιτονοειδούς PWM και 

πολλαπλασιάζοντας την επί τη µετρούµενη τάση εισόδου του αντιστροφέα. 

 

 

 

Σχήµα 3.9 Κύκλωµα µέτρησης τάσης εισόδου αντιστροφέα 

 

3.7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ 

 

Η µέτρηση του ρεύµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ενός µικρού φερρίτη 

µε 500 περίπου σπείρες σύρµατος τυλιγµένες πάνω του. Ο φερρίτης αυτός δούλεψε ως 

εξής : περνώντας από µέσα του το καλώδιο της εξόδου του αντιστροφέα µία φορά 

φτιάξαµε έναν µετασχηµατιστή µε µία σπείρα στο πρωτεύον και 500 περίπου στο 

δευτερεύον. Έτσι όταν έχουµε ροή ρεύµατος στο πρωτεύον του µετασχηµατιστή 

δηµιουργείται τάση στα άκρα του φερρίτη(δευτερεύον) την οποία και µετράµε.  
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Σχήµα 3.10 Κύκλωµα µέτρησης ρεύµατος εξόδου του αντιστροφέα 

 

 Να σηµειωθεί ότι η τάση που δηµιουργείται κατά τη διέλευση ρεύµατος είναι 

απόλυτα γραµµική. Αυτό εξασφαλίσθηκε µε πολλές µετρήσεις και δοκιµές διαφόρων 

φερριτών πριν καταλήξουµε στο συγκεκριµένο στο οποίο µάλιστα προσθέσαµε 

παράλληλα και µία αντίσταση 100Ω για να αποφύγουµε τον κορεσµό. Τελικά όταν 

έχουµε  1Α ρεύµα στο πρωτεύον στα άκρα της αντίστασης αναπτύσσονται 0.175Volt. 

Στο σήµα λοιπόν που έρχεται από το µετασχηµατιστή ρεύµατος προσθέτουµε µέσω του 

διαιρέτη τάσης που σχηµατίζουν οι αντιστάσεις R3 και R4 dc συνιστώσα ώστε το να 

ανεβάσουµε το επίπεδο του σήµατος πάνω απ’ το µηδέν. Κατόπιν βάζουµε το σήµα µας 

στην µη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή και το ενισχύουµε αρκετά ώστε 

µετά τον διαιρέτη τάσης που υπάρχει στην έξοδο να έχουµε σήµα που να αξιοποιεί όλο 

το εύρος 0-5Volt που δέχεται µια είσοδος A/D. Μικρά πολύστροφα ποτενσιόµετρα του 

1ΚΩ προστέθηκαν στα σηµεία πρόσθεσης της dc συνιστώσας και της ανάδρασης του 

τελεστικού για την πιο ακριβή ρύθµιση της κυµατοµορφής εξόδου.  
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Εδώ να αναφερθεί ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή του τελεστικού ενισχυτή 

TL081. Πρόκειται για ένα τελεστικό ενισχυτή µε µεγάλη αντίσταση εισόδου που τραβάει 

πολύ µικρά ρεύµατα λόγω του ότι το στάδιο εισόδου του είναι φτιαγµένο από JFET, 

ιδιότητα απαραίτητη για µια ασθενή πηγή τάσης όπως ο µικρός φερρίτης -

µετασχηµατιστής. Έτσι δεν έχουµε παραµορφώσεις, πράγµα που συνέβαινε όταν 

χρησιµοποιήθηκε ο κλασσικός τ.ε. LM741.    

 Απ’ τη στιγµή που έχει διαµορφωθεί το σήµα κατάλληλα για να εισέλθει στον 

µικροελεγκτή, το επόµενο στάδιο είναι η επεξεργασία του. Η µέτρηση θα αφορά την 

(true) rms τιµή του ρεύµατος και θα επιτευχθεί λαµβάνοντας πολλά δείγµατα τάσης (που 

θα αντιστοιχίζονται σε ρεύµα), δηλαδή στιγµιαίων τιµών µέσα σε µια περίοδο των 

20msec(50Hz) και µε κατάλληλο υπολογισµό εντός προγράµµατος θα βρίσκεται η 

(true)rms τιµή. 

 Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από την εύκολη σχετικά µέτρηση ενός 

ρεύµατος(πάνω από 5-6Α) που δύσκολα θα µπορούσε να µετρηθεί αλλιώς (π.χ. 

µετρώντας την πτώση τάσης σε µια αντίσταση ή µε διαιρέτη έντασης), η µέτρηση αυτή 

εξασφαλίζει και γαλβανική αποµόνωση από το σύστηµα, κάτι που είναι εξαιρετικά 

χρήσιµο, ασφαλές και επιθυµητό για µια διάταξη ηλεκτρονικών ισχύος. 

 
 
Σχήµα 3.11 Κοντινή όψη του φερρίτη του κυκλώµατος µέτρησης ρεύµατος 
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3.8 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ 

 

 Η κατασκευή ενός τέτοιου κυκλώµατος είναι ίσως από τα πιο σηµαντικά για τον 

έλεγχο του αντιστροφέα. Ένα κύκλωµα ανίχνευσης της διέλευσης από το µηδέν (zero 

crossing detector) της τάσης του δικτύου είναι ζωτικής σηµασίας για τον συγχρονισµό 

του αντιστροφέα µε τη συχνότητα του δικτύου. Η παραγωγή τάσης από τον αντιστροφέα 

είναι καθορισµένη στα 50 Hz αµετάβλητη. ∆ηλαδή ο αντιστροφέας δεν έχει τη 

δυνατότητα, σύµφωνα µε την παρούσα δοµή του προγράµµατος να αλλάξει τη 

συχνότητα της τάσης του. Έτσι εάν για κάποιο λόγο υπήρχε σφάλµα στη συχνότητα της 

παραγόµενης τάσης δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος διόρθωσης, µε αποτέλεσµα µερικούς 

κύκλους µετά η µετατόπιση φάσης της τάσης του αντιστροφέα σε σχέση µε την τάση του 

δικτύου να είναι µεγάλη και ανεξέλεγκτη µε καταστροφικά αποτελέσµατα. Τη λύση 

µπορεί να δώσει ένα κύκλωµα που να στέλνει σήµατα στον µικροεπεξεργαστή, ώστε 

αυτός να ‘’καταλαβαίνει΄΄ πότε συµβαίνει µια διέλευση απ’ το µηδέν της τάσης του 

δικτύου και άρα να φροντίζει για την συγχρονισµένη έναρξη της διαδικασίας παραγωγής 

τάσης από τον αντιστροφέα. Μάλιστα αυτή η διέλευση αφορά την περίπτωση που 

µεταβαίνει η κυµατοµορφή στις θετικές τιµές του ηµιτόνου. Με το παρακάτω κύκλωµα 

καταφέρνουµε ακριβώς αυτό το αποτέλεσµα. 
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Σχήµα 3.12 Κύκλωµα ανίχνευσης διέλευσης από το µηδέν 

 

 Με ένα απλό µετασχηµατιστή και έναν διαιρέτη τάσης στέλνουµε στην είσοδο 

του τελεστικού το ηµιτονοειδές σήµα της τάσης του δικτύου. Ο τελεστικός ενισχυτής 

έχει συνδεθεί σαν συγκριτής µε συµµετρική τροφοδοσία. Εποµένως η σύγκριση του 

ηµιτόνου στη µη αναστρέφουσα είσοδο του τ.ε. µε το µηδέν(γη) στην αναστρέφουσα 

είσοδο θα έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή τετραγωνικών παλµών στην έξοδο του 

τ.ενισχυτή µε duty cycle 50%, πλάτους από 12V έως –12V. Στη συνέχεια το δικτύωµα C-

R διαφορίζει αυτή την κυµατοµορφή µε συνέπεια στην αρχή κάθε διέλευσης από το 

µηδέν να έχουµε ‘’αιχµές’’ πλάτους 12V. Το τελικό αποτέλεσµα λαµβάνεται µετά τις 

διόδους 1N4148, όπου η µεν D3 δίοδος ηµιανορθώνει το σήµα ‘’κόβοντας’’ τις 

αρνητικές αιχµές και η D2 σε σύνδεση µε τα 5V εξασφαλίζει ότι ο τελικός παλµός που 

θα σταλεί στον επεξεργαστή δεν θα υπερβαίνει τα 5V. 
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Σχήµα 3.13 Στιγµιότυπο από την λειτουργία του κυκλώµατος ανίχνευσης της διέλευσης της 

τάσης από το µηδέν(Προσοµοίωση) 

 

 Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται η ηµιτονοειδής κυµατοµορφή συχνότητας 50Hz 

που εφαρµόζεται στην είσοδο του τελεστικού και οι παλµοί που παράγονται στην έξοδο 

του κυκλώµατος σε κάθε θετική διέλευση από το µηδέν του ηµιτόνου. Το πλάτος του 

παλµού είναι κάπως µεγαλύτερο από τα 5V(για την ακρίβεια 5.7V) λόγω της πτώσης 

τάσης της διόδου. 

 

 

Σχήµα 3.14 Μεγενθυµένο στιγµιότυπο της παραπάνω κυµατοµορφής στο σηµείο της 

διέλευσης από το µηδέν(Προσοµοίωση) 

 Βέβαια το παραπάνω σχήµα προειδοποιεί για την µη ακρίβεια του παλµού που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς αυτός προσεγγίζει τα 5V 18µsec µετά την διέλευση από 

το µηδέν. Το πόσο γρήγορα θα ανέλθει αυτός ο παλµός είναι θέµα τελεστικού ενισχυτή, 

γι’ αυτό και χρησιµοποιήθηκε ο CA3140 που είναι αρκετά γρήγορος στο ρυθµό ανόδου. 
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Άρα µε βάση την γνωστή αυτή χρονική καθυστέρηση, µπορεί κανείς να αντιµετωπίσει 

είτε προγραµµατιστικά είτε µε µικροαλλαγή στο κύκλωµα, και να τελειοποιήσει την 

παραγωγή αυτού του παλµού. 

 Ο παλµός αυτός που θα παράγεται κάθε 20msec(για σταθερή συχνότητα δικτύου) 

είναι µια πολύτιµη πληροφορία για να µπορούµε κάθε φορά να ξεκινάµε τον 

αντιστροφέα από το «µηδέν» όταν θα έχουµε σύνδεση της διάταξης µε το δίκτυο. Η 

αξιοποίηση του παλµού αυτού γίνεται µε την εφαρµογή του σε ακροδέκτη του PIC που 

δέχεται εξωτερικές διακοπές. 

 Οι διακοπές(interrupts) και ο χειρισµός τους είναι από τα πιο ισχυρά 

χαρακτηριστικά των µικροελεγκτών. Η λειτουργία τους έγκειται στην διακοπή που 

προκαλεί ένα σήµα που εφαρµόζεται σε έναν ακροδέκτη και υποχρεώνει το πρόγραµµα 

που τρέχει να εξυπηρετήσει µια συγκεκριµένη ρουτίνα (interrupt service routine-ISR). 

Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να χειριστούµε πλήθος γεγονότων και µε οικονοµία στην 

έκταση του κώδικα, καθώς συγκεκριµένα µέρη του κώδικα θα εκτελούνται µόνο κατόπιν 

αίτησης για εξυπηρέτηση(δηλ. ∆ιακοπή). Έτσι λοιπόν µπορούµε να πάρουµε και 

διάφορες πληροφορίες και για άλλα µεγέθη, όπως εάν βλέπαµε µε 2 κυκλώµατα τις 

διελεύσεις από το µηδέν της τάσης του δικτύου και του ρεύµατος του αντιστροφέα. 

Χρησιµοποιώντας 2 διακοπές θα είχαµε έτσι τη χρονική διαφορά από τις διελεύσεις από 

το µηδέν και κατ’επέκταση τη γωνία ανάµεσα στο ρεύµα και την τάση, δηλαδή τη γωνία 

του συντελεστή ισχύος. Πάντως η πιο ενδεδειγµένη και πρωταρχική λειτουργία αυτού 

του κυκλώµατος είναι η βοήθεια στο συγχρονισµό του αντιστροφέα µε το δίκτυο. 
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3.9 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Η/Υ 

 

 Η σειριακή επικοινωνία µε τον Η/Y υλοποιείται µε το ολοκληρωµένο MAX232 

το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ των γραµµών RX και TX του PIC και του σειριακού 

βύσµατος.. Ο ρόλος του MAX232 είναι να µετατρέπει τις τάσεις 0V και 5V της γραµµής 

TX του PIC σε +10V και –10V αντίστοιχα, και αντίστροφα τις τάσεις –10V και +10V 

που στέλνει ο υπολογιστής σε +5V και 0V. Με άλλα λόγια το MAX232 µετατρέπει τα 

TTL σήµατα του PIC στα ανάλογα RS-232 σήµατα. 

 Οι παράµετροι της σειριακής επικοινωνίας καθορίζονται από το πρόγραµµα και 

τις ειδικές ρυθµίσεις που θα γίνουν στο εν λόγω περιφερειακό(USART). Έτσι αφού 

γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον τρόπο επικοινωνίας(σύγχρονος ή ασύγχρονος) και 

στο ρυθµό µετάδοσης(baud rate) µπορούµε να φτιάξουµε µια σύνδεση µε το 

Hyperterminal των Windows. Εδώ θα πρέπει να επιλέξουµε τη σειριακή θύρα που 

έχουµε συνδέσει το καλώδιο, να ορίσουµε ρυθµό 9600 bps, 8 bit δεδοµένων(data bits), 

χωρίς bit ισοτιµίας(parity), ένα bit τέλους(stop bits) και καθόλου έλεγχο ροής (flow 

control). Εννοείται ότι ο PIC έχει ακριβώς τις ίδιες ρυθµίσεις στον τρόπο επικοινωνίας 

του. 

 Από το πρόγραµµα τώρα εµφανίζονται µηνύµατα στην οθόνη σε σχέση µε το πως 

µπορούµε να επηρεάσουµε πατώντας πλήκτρα τον συντελεστή διαµόρφωσης και την 

γωνία(εισαγωγή φάσης) της τάσης του αντιστροφέα. Ακόµη µπορούν να προστεθούν και 

µηνύµατα που ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να ανανεώνουν µετρήσεις και χρήσιµες 

πληροφορίες από την λειτουργία της διάταξης. Αυτό αρκεί να γίνει µε προσεκτικό τρόπο, 

γιατί παρατηρήθηκε ότι ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες(57600bps) η µετάδοση και λήψη 

δεδοµένων καθυστερούσε σηµαντικά την εξέλιξη του προγράµµατος και αποσυντόνιζε 

την παραγωγή των παλµών PWM. 
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 Σχήµα 3.15 Το παράθυρο του τερµατικού της σειριακής επικοινωνίας 

 

3.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

 

 Η κατασκευή του τυπωµένου κυκλώµατος της πλακέτας του επεξεργαστή 

πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού Protel. Αρχικά σχεδιάστηκε στο 

Advanced Schematic Capture το σχηµατικό διάγραµµα και κατόπιν από αυτό εξήχθη 

προς το PCB Design όπου παρήχθη το τυπωµένο κύκλωµα. Η πλακέτα περιλαµβάνει 

τροφοδοτικά διαφόρων τάσεων(+5V,+12V,-12V,0V) για την τροφοδοσία του 

µικροελεγκτή αλλά και των εξωτερικών κυκλωµάτων µέτρησης που τυχόν προστεθούν. 
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Σχήµα 3.16 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων πάνω στο τυπωµένο κύκλωµα της πλακέτας 

 

 Όπως βλέπουµε πάνω δεξιά τοποθετείται ο µετασχηµατιστής 220V/2x15V που 

διαθέτει µεσαία λήψη. Κάτω του ακριβώς βρίσκονται η ανορθωτική γέφυρα διόδων και 

τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που συνθέτουν τις ανορθωτικές διατάξεις τροφοδοσιών της 

πλακέτας(πυκνωτές εξοµάλυνσης, αντιπαρασιτικοί, ρυθµιστές τάσης LM7805, LM7812, 

LM7912). Στο κέντρο της πλακέτας δεσπόζει ο PIC. Γύρω του έχει αφεθεί χώρος ώστε 

να µπορεί να χωράει και βάση ολοκληρωµένου ZIF. Πάνω δεξιά του µικροελεγκτή 

βλέπουµε το µπουτόν για την χειροκίνητη επανεκκίνηση (reset). Στο µέσον περίπου του 

επεξεργαστή φαίνεται ο κρύσταλλος των 16MHz µε τους πυκνωτές του που παράγουν τις 

ταλαντώσεις εκείνες που τροφοδοτούν το ρολόι λειτουργίας του PIC µε την επιθυµητή 

συχνότητα. Ακριβώς από κάτω φαίνεται το ολοκληρωµένο MAX232 µε τους 

συνδεδεµένους πυκνωτές γύρω του, το οποίο αναλαµβάνει την σειριακή επικοινωνία µε 

τον υπολογιστή. Τέλος περιµετρικά της πλακέτας έχουν τοποθετηθεί ακροδέκτες για 
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κάθε pin του επεξεργαστή ώστε να µπορεί κανείς να αξιοποιήσει αργότερα και άλλες 

λειτουργίες καθώς και κλέµες για να τροφοδοτηθεί ο µετασχηµατιστής µε τάση δικτύου 

και τα εξωτερικά κυκλώµατα µε τις επιθυµητές τάσεις. 

 

Σχήµα 3.17 Πάνω όψη της πλακέτας του µικροελεγκτή 

 

Σχήµα 3.18 Κάτω όψη της πλακέτας του µικροελεγκτή 
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3.11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

 Για τον προγραµµατισµό του µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον 

της Microchip MPLAD IDE(v5.5) και η γλώσσα MPLAB C18(v2.10). Η συσκευή 

προγραµµατισµού είναι και αυτή της Microchip είναι η PICSTART PLUS η οποία ήταν 

συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή. Ο επεξεργαστής για να σβηστεί χρειάζεται έκθεση σε 

υπεριώδη ακτινοβολία, πράγµα που γινόταν σε ένα καλά κλεισµένο κουτί µε µια λάµπα 

υπεριωδών ακτίνων. 

 

 

Σχήµα 3.19 Η συσκευή προγραµµατισµού PICSTART PLUS της Microchip 

 

 Η χρήση του πακέτου MPLAB IDE της Microchip διευκόλυνε αρκετά τον 

προγραµµατισµό και η προσοµοίωση του προγράµµατος που γινόταν µέσα στο 

αναπτυξιακό περιβάλλον της εφαρµογής βοήθησε στην επόπτευση της σωστής 

λειτουργίας του κώδικα. 
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Σχήµα 3.20 Το περιβάλλον προγραµµατισµού MPLAB IDE 

Να αναφερθεί ότι έγινε αλλαγή κρυστάλλου από 4MHz στα 16ΜΗz ώστε να µειωθεί ο 

κύκλος εντολής στα 250 nsec από το 1µsec, διατηρώντας τη συχνότητα του PWM στα 

4ΚΗz. Ακολουθεί το τµήµα εκείνο του κώδικα που χρησιµοποιήθηκε για την 

αποµονωµένη λειτουργία του αντιστροφέα. Επεξηγητικά σχόλια συνοδεύουν όλο το 

πρόγραµµα. 

 
#include <p18c452.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <timers.h> 
#include <pwm.h> 
#include <delays.h>  
#include <usart.h> 
 

Παράθεση των απαραίτητων αρχείων που περιλαµβάνουν τις βιβλιοθήκες συναρτήσεων 

των περιφερειακών συσκευών(timers, pwm, usart), διαφόρων λειτουργιών(delays), 

µετατροπές αριθµών και χαρακτήρων(stdlib,string) και του επεξεργαστή(p18c452).    

 

rom const int  sin[720]= 
{000,009,017,026,035,044,052,061,070,078,087,096,105,113,122,131,
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139,148,156,165,174,182,191,199,208,216,225,233,242,250,259,267,2
76,284,292,301,309,317,326,334,342,350,358,367,375,383,391,399,40
7,415,423,431,438,446,454,462,469,477,485,492,500,508,515,522,530
,537,545,552,559,566,574,581,588,595,602,609,616,623,629,636,643,
649,656,663,669,676,682,688,695,701,707,713,719,725,731,737,743,7
49,755,760,766,772,777,783,788,793,799,804,809,814,819,824,829,83
4,839,843,848,853,857,862,866,870,875,879,883,887,891,895,899,903
,906,910,914,917,921,924,927,930,934,937,940,943,946,948,951,954,
956,959,961,964,966,968,970,972,974,976,978,980,982,983,985,986,9
88,989,990,991,993,994,995,995,996,997,998,998,999,999,999,1000,1
000,1000,1000,1000,1000,1000,999,999,999,998,998,997,996,995,995,
994,993,991,990,989,988,986,985,983,982,980,978,976,974,972,970,9
68,966,964,961,959,956,954,951,948,946,943,940,937,934,930,927,92
4,921,917,914,910,906,903,899,895,891,887,883,879,875,870,866,862
,857,853,848,843,839,834,829,824,819,814,809,804,799,793,788,783,
777,772,766,760,755,749,743,737,731,725,719,713,707,701,695,688,6
82,676,669,663,656,649,643,636,629,623,616,609,602,595,588,581,57
4,566,559,552,545,537,530,522,515,508,500,492,485,477,469,462,454
,446,438,431,423,415,407,399,391,383,375,367,358,350,342,334,326,
317,309,301,292,284,276,267,259,250,242,233,225,216,208,199,191,1
82,174,165,156,148,139,131,122,113,105,096,087,078,070,061,052,04
4,035,026,017,009,000,-009,-017,-026,-035,-044,-052,-061,-070,-
078,-087,-096,-105,-113,-122,-131,-139,-148,-156,-165,-174,-182,-
191,-199,-208,-216,-225,-233,-242,-250,-259,-267,-276,-284,-292,-
301,-309,-317,-326,-334,-342,-350,-358,-367,-375,-383,-391,-399,-
407,-415,-423,-431,-438,-446,-454,-462,-469,-477,-485,-492,-500,-
508,-515,-522,-530,-537,-545,-552,-559,-566,-574,-581,-588,-595,-
602,-609,-616,-623,-629,-636,-643,-649,-656,-663,-669,-676,-682,-
688,-695,-701,-707,-713,-719,-725,-731,-737,-743,-749,-755,-760,-
766,-772,-777,-783,-788,-793,-799,-804,-809,-814,-819,-824,-829,-
834,-839,-843,-848,-853,-857,-862,-866,-870,-875,-879,-883,-887,-
891,-895,-899,-903,-906,-910,-914,-917,-921,-924,-927,-930,-934,-
937,-940,-943,-946,-948,-951,-954,-956,-959,-961,-964,-966,-968,-
970,-972,-974,-976,-978,-980,-982,-983,-985,-986,-988,-989,-990,-
991,-993,-994,-995,-995,-996,-997,-998,-998,-999,-999,-999,-
1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-999,-999,-999,-998,-
998,-997,-996,-995,-995,-994,-993,-991,-990,-989,-988,-986,-985,-
983,-982,-980,-978,-976,-974,-972,-970,-968,-966,-964,-961,-959,-
956,-954,-951,-948,-946,-943,-940,-937,-934,-930,-927,-924,-921,-
917,-914,-910,-906,-903,-899,-895,-891,-887,-883,-879,-875,-870,-
866,-862,-857,-853,-848,-843,-839,-834,-829,-824,-819,-814,-809,-
804,-799,-793,-788,-783,-777,-772,-766,-760,-755,-749,-743,-737,-
731,-725,-719,-713,-707,-701,-695,-688,-682,-676,-669,-663,-656,-
649,-643,-636,-629,-623,-616,-609,-602,-595,-588,-581,-574,-566,-
559,-552,-545,-537,-530,-522,-515,-508,-500,-492,-485,-477,-469,-
462,-454,-446,-438,-431,-423,-415,-407,-399,-391,-383,-375,-367,-
358,-350,-342,-334,-326,-317,-309,-301,-292,-284,-276,-267, -
259,-250,-242,-233,-225,-216,-208,-199,-191,-182,-174,-165,-156,-
148,-139,-131,-122,-113,-105,-096,-087,-078,-070,-061,-052,-044,-
035,-026,-017,-009};  
 
Εκτεταµένος µεν, αλλά απολύτως απαραίτητος ο παραπάνω πίνακας περιέχει εκείνες τις 

τιµές του ηµιτόνου που διαµορφώνουν τους παλµούς µας. Αφού υπήρχε άφθονη ROM 
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προς αποθήκευση τιµών, σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν επιδιώχθηκε µείωση των 

τιµών. Έτσι κάθε στοιχείο του πίνακα παριστά την τιµή του ηµιτόνου ανά 0.5 µοίρες και 

έτσι συνθέτουµε ένα πλήρη κύκλο 360ο . 

  

rom char str01[]="∆ιαφορά φάσης τάσης δικτύου–αντιστροφέα 
(µοίρες)  :  "; 
rom char str02[]="Αλλαγή φάσης µε βήµα 0.5µοίρες. Για αύξηση 
πατήστε Α. Για µείωση πατήστε Ζ."; 
rom char str03[]="Συντελεστής διαµόρφωσης(%) :  "; 
rom char str04[]="Αλλαγή συντελεστή διαµόρφωσης µε βήµα 5%. Για 
αύξηση πατήστε Η. Για µείωση πατήστε Ζ."; 
rom char str05[]="Φάση ρεύµατος αντιστροφέα-τάσης δικτύου : "; 
rom char CRLF[]="\n"; 
 

Συµβολοσειρές-µηνύµατα που χρησιµεύουν στην επικοινωνία µε τον υπολογιστή και 

στην δηµιουργία του περιβάλλοντος χειρισµού. 

 

void putrsUSART_rom(auto const rom char *data ) 
{ 
 
   do        /* Send characters up to the null */ 
   {         /* Write a byte to the USART */ 
      while (BusyUSART()); 
      putcUSART (*data); 
   }   
   while (*data++); 
} 
 

Ο ορισµός της παραπάνω λειτουργίας ήταν απαραίτητος. Η γλώσσα C-18, δεν είχε 

εντολή για απευθείας µεταβίβαση συµβολοσειρών από την ROM  στην USART. Έτσι η 

παραπάνω λειτουργία παίρνει χαρακτήρα-χαρακτήρα την συµβολοσειρά και την στέλνει 

µε αυτό τον τρόπο στον υπολογιστή. 

 

void main() 
{ 
 

Κυρίως πρόγραµµα 
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char x,c; 
int ducy,ducy1,ducy2; 
float gonia,index1,index2;  
float mod=0.8;  
index1=0; 
index2=0; 
c=0; 
 

∆ηλώσεις µεταβλητών. 

   
OpenUSART(USART_TX_INT_OFF&USART_RX_INT_OFF&USART_ASYNCH_MODE&USA
RT_EIGHT_BIT&USART_CONT_RX&USART_BRGH_HIGH,103);     
OpenTimer0(TIMER_INT_OFF&T0_16BIT&T0_SOURCE_INT&T0_PS_1_64); 
OpenTimer2(TIMER_INT_OFF&T2_PS_1_4&T2_POST_1_1);  
Άνοιγµα σειριακής θύρας επικοινωνίας, µε ασύγχρονη λειτουργία, ταχύτητα 9600bps και 

παραµέτρους 8-Ν-1. Άνοιγµα των ρολογιών timer0 και timer1 µε ρυθµίσεις χωρίς 

διακοπές και ανάλογα στο καθένα ρύθµιση των διαιρετών συχνότητας(prescalers). 

 

   WriteUSART(12); 
   putrsUSART_rom(str02); 
   putrsUSART_rom(CRLF); 
   while(BusyUSART()); 
   WriteUSART(13); 
   putrsUSART_rom(str04); 
   putrsUSART_rom(CRLF); 
   Delay10TCYx(10); 
   WriteUSART(13); 
 

Αποστολή και εµφάνιση µηνυµάτων στην οθόνη. Περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου και τα 

αντίστοιχα πλήκτρα της συσκευής. 

 

   while(1)  
   { 
 

Ο βρόχος του κυρίως προγράµµατος που θα επαναλαµβάνεται για πάντα. 

 
      gonia=index1+index2;         
      if (gonia>719) {gonia=gonia-720;}  
      c++;     
      ducy=mod*sin[(int)gonia]; 

 42



 

Υπολογισµός του duty cycle από τον πίνακα. Η µεταβλητή gonia εκφράζει την αληθινή 

γωνία µας, η index1 την φάση που υπεισέρχεται και η index2 την απόλυτη γωνία. Όταν 

έχουµε εισαγωγή φάσης και κατά την λήψη στοιχείων τερµατιστεί ο πίνακας, 

ξαναγυρνάµε από την αρχή του και παίρνουµε τα υπόλοιπα στοιχεία. Μετά αυξάνουµε 

τον µετρητή c και υπολογίζουµε το νέο duty cycle σαν το γινόµενο της τιµής του 

ηµιτόνου που µόλις πήραµε µε τον συντελεστή διαµόρφωσης.  

 
     
 
  if (ducy>=0)  
      { 
         ducy2=0; 
         ducy1=ducy; 
         SetDCPWM2(ducy2); 
         SetDCPWM1(ducy1); 
      }  
      else  
      { 
         ducy1=0; 
         ducy2=-ducy; 
         SetDCPWM1(ducy1); 
         SetDCPWM2(ducy2);              
      }  
      OpenPWM1(0xF9); 
      OpenPWM2(0xF9); 
      while(!PIR1bits.TMR2IF); 
      PIR1bits.TMR2IF=0; 
 

Άνοιγµα και ρύθµιση των καναλιών για τα PWM µε περίοδο 4KHz. Το PWM1 

αναλαµβάνει τις θετικές τιµές του ηµιτόνου(ενώ το άλλο έχει d.c. 0)  και το PWM2 

αναλαµβάνει τις αρνητικές τιµές του ηµιτόνου(ενώ ταυτόχρονα το άλλο κανάλι έχει d.c. 

0). Επίσης µε την while περιµένουµε τη σηµαία του Timer2 να σηκωθεί για να 

ολοκληρωθεί µια περίοδος και τότε να συνεχίσει το πρόγραµµα µε ανανέωση του duty 

cycle. Αυτό γίνεται για να υπάρχει συγχρονισµένη λήψη τιµών ηµιτόνου και ανανέωση 

του duty cycle στο χρονικό διάστηµα µιας περιόδου. 

 
      if (c<79) index2+=10;    
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      else  
      { 
         index2=0; 
         c=0; 
         if (PIR1bits.RCIF) 
         x=ReadUSART(); 
         else x=0; 
         if ((x=='A')||(x=='a')&&(index1<10))index1++; 
         else if ((x=='Z')||(x=='z')&&(index1>0))index1--; 
         else if ((x=='H')||(x=='h')&&(mod<=1))mod+=0.05; 
         else if ((x=='N')||(x=='n')&&(mod>0.2))mod-=0.05;  
 
      }  
     
   } 
 
} 
 

Τελευταίο κοµµάτι του προγράµµατος. Εδώ γίνεται ο έλεγχος στην if για το εν έχουν 

εισήχθη όλες οι τιµές του ηµιτόνου. Ο πλήρης κύκλος απαιτεί 80 τιµές. Αν δεν έχει 

καλυφθεί αυτή η απαίτηση αυξάνουµε κατά 10 τον index1 και παίρνουµε µετά από 10 

στοιχεία στον πίνακα την επόµενη τιµή ηµιτόνου, δηλαδή µετά από 4.5µοίρες. Εάν 

κλείσουµε ένα πλήρη κύκλο µηδενίζουµε τους αντίστοιχους µετρητές και γωνίες. 

Μετά τον µηδενισµό αυτό ακολουθεί το κοµµάτι εκείνο του προγράµµατος που ελέγχει 

την ύπαρξη ή µη εισαγωγής χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο. Εάν πρόκειται για τους 

χαρακτήρες A,a,Z,z,H,h,N,n κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές στη φάση και στο συντελεστή 

διαµόρφωσης, αλλιώς τίποτα.  

  

 

 

Ακολουθεί το προτεινόµενο εξέλιξης της διάταξης. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι εµφανής 

η αύξηση της ποσότητας του κώδικα και ο εµπλουτισµός του µε διάφορες άλλες 

λειτουργίες. Προστίθενται ρουτίνες για την ανάγνωση, µέτρηση και επεξεργασία των 

µεγεθών του ρεύµατος εξόδου, της τάσης εισόδου και εξόδου του αντιστροφέα. Επίσης 

µπαίνουν και οι ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών  καθώς και επιπλέον εµφάνιση 
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µηνυµάτων στην οθόνη. Στα σχολιασµό του προγράµµατος που θα ακολουθήσει δεν θα 

γίνει επανάληψη των όσων παρουσιάστηκαν παραπάνω, αλλά θα υπάρχει αναφορά µόνο 

σε όσα στοιχεία είναι καινούρια. 

 

#include <p18c452.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <timers.h> 
#include <pwm.h> 
#include <delays.h>  
#include <usart.h> 
#include <portb.h> 
#include <adc.h> 
 
rom const int 
sin[720]={000,009,017,026,035,044,052,061,070,078,087,096,105,113,122,1
31,139,148,156,165,174,182,191,199,208,216,225,233,242,250,259,267,276,
284,292,301,309,317,326,334,342,350,358,367,375,383,391,399,407,415,423
,431,438,446,454,462,469,477,485,492,500,508,515,522,530,537,545,552,55
9,566,574,581,588,595,602,609,616,623,629,636,643,649,656,663,669,676,6
82,688,695,701,707,713,719,725,731,737,743,749,755,760,766,772,777,783,
788,793,799,804,809,814,819,824,829,834,839,843,848,853,857,862,866,870
,875,879,883,887,891,895,899,903,906,910,914,917,921,924,927,930,934,93
7,940,943,946,948,951,954,956,959,961,964,966,968,970,972,974,976,978,9
80,982,983,985,986,988,989,990,991,993,994,995,995,996,997,998,998,999,
999,999,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,999,999,999,998,998,997,996,
995,995,994,993,991,990,989,988,986,985,983,982,980,978,976,974,972,970
,968,966,964,961,959,956,954,951,948,946,943,940,937,934,930,927,924,92
1,917,914,910,906,903,899,895,891,887,883,879,875,870,866,862,857,853,8
48,843,839,834,829,824,819,814,809,804,799,793,788,783,777,772,766,760,
755,749,743,737,731,725,719,713,707,701,695,688,682,676,669,663,656,649
,643,636,629,623,616,609,602,595,588,581,574,566,559,552,545,537,530,52
2,515,508,500,492,485,477,469,462,454,446,438,431,423,415,407,399,391,3
83,375,367,358,350,342,334,326,317,309,301,292,284,276,267,259,250,242,
233,225,216,208,199,191,182,174,165,156,148,139,131,122,113,105,096,087
,078,070,061,052,044,035,026,017,009,000,-009,-017,-026,-035,-044,-
052,-061,-070,-078,-087,-096, 
-105,-113,-122,-131,-139,-148,-156,-165,-174,-182,-191,-199,-208,-216,-
225,-233,-242,-250,-259,-267,-276,-284,-292,-301,-309,-317,-326,-334,-
342,-350,-358,-367,-375,-383,-391,-399,-407,-415,-423,-431, 
-438,-446,-454,-462,-469,-477,-485,-492,-500,-508,-515,-522,-530,-537,-
545,-552,-559,-566,-574,-581,-588,-595,-602,-609,-616,-623,-629,-636,-
643,-649,-656,-663,-669,-676,-682,-688,-695,-701,-707,-713, 
-719,-725,-731,-737,-743,-749,-755,-760,-766,-772,-777,-783,-788,-793,-
799,-804,-809,-814,-819,-824,-829,-834,-839,-843,-848,-853,-857,-862,-
866,-870,-875,-879,-883,-887,-891,-895,-899,-903,-906,-910, 
-914,-917,-921,-924,-927,-930,-934,-937,-940,-943,-946,-948,-951,-954,-
956,-959,-961,-964,-966,-968,-970,-972,-974,-976,-978,-980,-982,-983,-
985,-986,-988,-989,-990,-991,-993,-994,-995,-995,-996,-997, 
-998,-998,-999,-999,-999,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-
999,-999,-999,-998,-998,-997,-996,-995,-995,-994,-993,-991,-990,-989,-
988,-986,-985,-983,-982,-980,-978,-976,-974,-972,-970,-968, 
-966,-964,-961,-959,-956,-954,-951,-948,-946,-943,-940,-937,-934,-930,-
927,-924,-921,-917,-914,-910,-906,-903,-899,-895,-891,-887,-883,-879,-
875,-870,-866,-862,-857,-853,-848,-843,-839,-834,-829,-824, 
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-819,-814,-809,-804,-799,-793,-788,-783,-777,-772,-766,-760,-755,-749,-
743,-737,-731,-725,-719,-713,-707,-701,-695,-688,-682,-676,-669,-663,-
656,-649,-643,-636,-629,-623,-616,-609,-602,-595,-588,-581, 
-574,-566,-559,-552,-545,-537,-530,-522,-515,-508,-500,-492,-485,-477,-
469,-462,-454,-446,-438,-431,-423,-415,-407,-399,-391,-383,-375,-367,-
358,-350,-342,-334,-326,-317,-309,-301,-292,-284,-276,-267, 
-259,-250,-242,-233,-225,-216,-208,-199,-191,-182,-174,-165,-156,-148,-
139,-131,-122,-113,-105,-096,-087,-078,-070,-061,-052,-044,-035,-026,-
017,-009};  
 
rom char str01[]="∆ιαφορά φάσης τάσης δικτύου–αντιστροφέα (µοίρες)  :  
"; 
rom char str02[]="Αλλαγή φάσης µε βήµα 0.5µοίρες. Για αύξηση πατήστε Α. 
Για µείωση πατήστε Ζ."; 
rom char str03[]="Συντελεστής διαµόρφωσης(%) :  "; 
rom char str04[]="Αλλαγή συντελεστή διαµόρφωσης µε βήµα 5%. Για αύξηση 
πατήστε Η. Για µείωση πατήστε Ζ."; 
rom char str05[]="Φάση ρεύµατος αντιστροφέα-τάσης δικτύου : "; 
rom char CRLF[]="\n"; 
 
Έως εδώ το πρόγραµµα είναι ως έχει. 

  
volatile unsigned long time1=0,time2=0; 
volatile char flag1,flag2; 
 
void EnableHighandLowInterrupts(void); 
void grid_ISR(void); 
void cur_ISR(void); 
  
void EnableHighandLowInterrupts(void) 
{  
   RCONbits.IPEN=1;         //enable interrupt priority levels 
   INTCONbits.GIEH=1; //enable all high interrupts 
   INTCONbits.GIEL=1; //enable all low interrupts 
   INTCON3bits.INT1IP=0;   //INT1 low priority bit set 
} 
 

∆ηλώνονται µεταβλητές και διαδικασίες. Οι µεταβλητές που είναι µέσα στις ρουτίνες 

εξυπηρέτησης διακοπών(ISR) πρέπει να δηλώνονται εκτός της main και να είναι και 

volatile. Στη συνέχεια η διαδικασία EnableHighandLowInterrupts ενεργοποιεί την 

δυνατότητα διακοπών διαφόρων συσκευών καθώς και την ιεραρχία τους. ∆υστυχώς ένα 

ελάττωµα των αντίστοιχων εντολών OpenRB0INT ήταν ότι δεν δούλευαν χωρίς την 

προσθήκη µιας τέτοιας διαδικασίας. 

 
void putrsUSART_rom(auto const rom char *data ) 
{ 
 
   do        /* Send characters up to the null */ 
   {         /* Write a byte to the USART */ 
      while (BusyUSART()); 

 46



      putcUSART (*data); 
   }  
   while (*data++); 
} 
 
 
unsigned int sqr_root(unsigned long number) 
{ 
 
unsigned int count=0; 
unsigned long i=1; 
 
   while(number>=i) 
   { 
      number =number-i; 
      i =i+2; 
      count++; 
   } 
   return count; 
} 
 

Ορίζουµε µε αυτό τον τρόπο την τετραγωνική ρίζα ενός αριθµού πράγµα πολύ χρήσιµο 

για τον υπολογισµό της ενεργού τιµής διαφόρων µεγεθών. Εννοείται βέβαια ότι τέτοιες 

συναρτήσεις δεν υπάρχουν στην MPLAB C18 καθώς η βιβλιοθήκη 

µαθηµατικών(math.h) έχει τα απολύτως αναγκαία, εποµένως όπως έγινε και σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει κανείς να δηµιουργήσει προγραµµατιστικά τη συνάρτηση που θέλει. 

 

int V_dc(void)  
{ 
 
int Vdc; 
 
   
OpenADC(ADC_FOSC_32&ADC_RIGHT_JUST&ADC_8ANA_0REF,ADC_CH0&ADC_INT_OFF); 
   SetChanADC(ADC_CH0); 
   ConvertADC(); 
   while(BusyADC()); 
   Vdc=1.012*ReadADC(); 
   CloseADC(); 
   return Vdc; 
} 
 
int V_ac(void) 
{ 
 
int Vac; 
 
   
OpenADC(ADC_FOSC_32&ADC_RIGHT_JUST&ADC_8ANA_0REF,ADC_CH1&ADC_INT_OFF); 
   SetChanADC(ADC_CH1); 
   ConvertADC(); 
   while(BusyADC()); 
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   Vac=ReadADC(); 
   CloseADC(); 
   return Vac; 
} 
 
int I_ac(void) 
{ 
 
int Iac; 
 
   
OpenADC(ADC_FOSC_32&ADC_RIGHT_JUST&ADC_8ANA_0REF,ADC_CH2&ADC_INT_OFF); 
   SetChanADC(ADC_CH2); 
   ConvertADC(); 
   while(BusyADC()); 
   Iac=(ReadADC()-655)*4.8828; 
   CloseADC(); 
   return Iac; 
} 
 

Ορισµός και απευθείας λήψη των επεξεργασµένων δεδοµένων µε το που καλούνται οι 

V_dc,V_ac,I_ac. Αυτό γίνεται γνωρίζοντας ότι οι είσοδοι αναλογικού σε ψηφιακό έχουν 

ανάλυση 10bits και αντιστοιχούν στην τάση των 0-5V που εισέρχεται, ένα νούµερο από 

0 έως 1024 κάνουµε την αντίστοιχη αναγωγή. Έτσι µέσα στο υπόλοιπο πρόγραµµα 

διευκολύνεται η ροή και επεξεργασία των πληροφοριών. 

 

void main() 
{ 
 
unsigned long V_true_rms,V_ac_rms,I_true_rms,fasi_2; 
char x,c,samples; 
char temp1_c[5],fasi_2_c[5],modi_c[5]; 
int ducy,ducy1,ducy2,temp1,sum2; 
int modi=0; 
int sum1=0; 
float gonia,index1,index2;   
float mod=0.8;  
index1=5; 
index2=0; 
c=0; 
sum2=0; 
samples=0; 
 
 
   EnableHighandLowInterrupts(); 
OpenUSART(USART_TX_INT_OFF&USART_RX_INT_OFF&USART_ASYNCH_MODE&USART_EIG
HT_BIT&USART_CONT_RX&USART_BRGH_HIGH,103); 
   OpenTimer0(TIMER_INT_OFF&T0_16BIT&T0_SOURCE_INT&T0_PS_1_64); 
   OpenTimer2(TIMER_INT_OFF&T2_PS_1_4&T2_POST_1_1);  
   OpenRB0INT(PORTB_CHANGE_INT_ON&RISING_EDGE_INT&PORTB_PULLUPS_ON); 
   OpenRB1INT(PORTB_CHANGE_INT_ON&RISING_EDGE_INT&PORTB_PULLUPS_ON); 
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∆ηλώσεις διαφόρων µεγεθών και µεταβλητών. Ο Timer0 θα χρησιµοποιηθεί σαν 

χρονόµετρο στις ISR. Επίσης ανοίγουν και οι RB0 και RB1 για να δεχθούν τα εξωτερικά 

σήµατα για τις διακοπές(ορίζουµε σήµα µε ανερχόµενο µέτωπο σαν σήµα διακοπής, βλ. 

κύκλωµα ανίχνευσης διέλευσης από το µηδέν). 

 

   WriteUSART(12); 
   putrsUSART_rom(str02); 
   putrsUSART_rom(CRLF); 
   while(BusyUSART()); 
   WriteUSART(13); 
   putrsUSART_rom(str04); 
   putrsUSART_rom(CRLF); 
   Delay10TCYx(10); 
   WriteUSART(13); 
   while(1)  
   { 
 
      gonia=index1+index2;           
      if (gonia>719) {gonia=gonia-720;}  
      c++;     
      ducy=mod*sin[(int)gonia]; 
 
     label: 
      { 
         c=0; 
         index2=0; 
         gonia=index1; 
         ducy=mod*sin[(int)gonia]; 
      }  
 

Σε αυτό το σηµείο µε την ονοµασία label πρέπει να στέλνει τον µετρητή προγράµµατος η 

ISR της τάσης δικτύου ώστε να επιτυγχάνεται αρχικοποίηση στο duty cycle και 

συγχρονισµός µε το δίκτυο. Το σηµείο αυτό του κώδικα θέλει µεγάλη προσοχή και εδώ η 

ιδέα αυτή(σε σχέση µε την label)µπαίνει µε τη µορφή «ψευδοκώδικα» καθώς δεν είχε 

λειτουργήσει. 

 

 
      if (ducy>=0)  
      { 
         ducy2=0; 
         ducy1=ducy; 
         SetDCPWM2(ducy2); 
         SetDCPWM1(ducy1); 
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      }  
      else  
      { 
         ducy1=0; 
         ducy2=-ducy; 
         SetDCPWM1(ducy1); 
         SetDCPWM2(ducy2);              
      }  
      OpenPWM1(0xF9); 
      OpenPWM2(0xF9); 
      while(!PIR1bits.TMR2IF); 
      PIR1bits.TMR2IF=0; 
      if (c<79) index2+=9;    
      else  
      { 
         index2=0; 
         c=0; 
         if (PIR1bits.RCIF) 
         x=ReadUSART(); 
         else x=0; 
         if ((x=='A')||(x=='a')&&(index1<10))index1++; 
         else if ((x=='Z')||(x=='z')&&(index1>0))index1--; 
         else if ((x=='H')||(x=='h')&&(mod<=1))mod+=0.05; 
         else if ((x=='N')||(x=='n')&&(mod>0.2))mod-=0.05;  
 
      }  
 
      modi=100*mod;  
      fasi_2=(time1-time2)/18000;    
    

Εδώ υπολογίζονται αριθµητικά οι τιµές του συντελεστή διαµόρφωσης και της διαφοράς 

φάσης του ρεύµατος µε την τάση. Αργότερα θα χρησιµοποιηθούν τα νούµερα αυτά ώστε 

να προβληθούν στην οθόνη. 

 

 

   if (samples<=80)  
      sum2=sum2+I_ac()*I_ac(); 
      else  
      {          
         V_ac_rms=0.707*V_ac(); 
         V_true_rms=sqr_root((unsigned long)V_dc()*mod*sum1/80); 
         I_true_rms=sqr_root(sum2/samples); 
         sum2=0; 
         samples=0; 
      } 
 

Υπολογίζονται οι RMS τιµές των τάσεων δικτύου, αντιστροφέα και του ρεύµατος εξόδου 

του αντιστροφέα. 
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      if (DataRdyUSART())  
             
            putrsUSART_rom(str01); 
  while(BusyUSART()); 
            itoa(temp1,temp1_c); 
            putsUSART(temp1_c); 
            WriteUSART(10); 
            while(BusyUSART()); 
            WriteUSART(13); 
            putrsUSART_rom(str03); 
            itoa((int)modi,modi_c); 
            putrsUSART_rom(modi_c); 
            WriteUSART(10); 
            while(BusyUSART());  
            WriteUSART(13); 
            putrsUSART_rom(str05); 
            WriteUSART(10); 
            itoa((char)fasi_2,fasi_2_c); 
            putsUSART(fasi_2_c); 
            Delay10TCYx(10); 
            WriteUSART(13); 
            
         } 
Εµφάνιση µηνυµάτων στην οθόνη από διάφορα µετρούµενα µεγέθη. 

 

   } 
 
} 
 
#pragma code H_Vector=0x08 
 
void at_H_Vector (void) 
{ 
 
_asm GOTO grid_ISR  _endasm 
 
} 
 
#pragma code label 
  
 
#pragma interrupt grid_ISR 
 
void grid_ISR(void) 
{ 
time1=ReadTimer0(); 
flag1=1; 
INTCONbits.INT0IF=0; 
 
   if ((flag1+flag2)==2)  
   { 
      WriteTimer0(0); 
      flag1=0; 
      flag2=0; 
   } 
} 
 
#pragma code L_Vector=0x18 
void at_L_Vector(void) 
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{ 
 
_asm GOTO cur_ISR _endasm 
 
} 
 
#pragma code 
 
#pragma interruptlow cur_ISR 
void cur_ISR(void) 
{ 
time2=ReadTimer0(); 
INTCON3bits.INT1IF=0; 
flag2=1; 
 
   if ((flag1+flag2)==2)  
   { 
      WriteTimer0(0); 
      flag1=0; 
      flag2=0; 
   } 
}     
 

Ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών. Καταγράφεται σε κάθε διακοπή το 

περιεχόµενο του καταχωρητή του Timer0. Έτσι έχοντας τη διαφορά των δύο τιµών που 

καταγράφονται στα time1 και time2 γνωρίζουµε την διαφορά ανάµεσα στο ρεύµα και την 

τάση. Με το που συµβούν και οι δύο διακοπές, τίθενται και οι 2 σηµαίες flag1, flag2 ίσες 

µε 1, άρα άθροισµα 2, συνθήκη που αρχικοποιεί τον καταχωρητή του Timer0 και τις 

σηµαίες. 

 Γνωρίζοντας λοιπόν κανείς αυτές τις πληροφορίες, µπορεί µε επιπλέον κώδικα να 

επιλύει τις εξισώσεις, θέτοντας τα όρια ενεργού και αέργου ισχύος τα οποία θα 

διαχειρίζεται το πρόγραµµα κυρίως µέσα από τις µεταβολές του συντελεστή 

διαµόρφωσης και της εισαγωγής φάσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
4.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν για αποµονωµένη λειτουργία του αντιστροφέα, 

δηλαδή χωρίς τη διασύνδεση του µε το δίκτυο. Στην έξοδο του αντιστροφέα συνδέθηκαν 

διάφορα είδη και συνδυασµοί φορτίων και πάρθηκαν παλµογραφήµατα για το ρεύµα και 

την τάση. Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, 

µπορούν να βοηθήσουν στο επόµενο βήµα εξέλιξης της διάταξης που θα είναι η επιλογή 

εκείνων των παραµέτρων για την βέλτιστη λειτουργία του διασυνδεδεµένου µε το δίκτυο 

αντιστροφέα. 

 

 

Σχήµα 4.1 Η πειραµατική διάταξη του αντιστροφέα σε αποµονωµένο φορτίο. Φαίνονται 
από τα αριστερά ο αυτοµετασχηµατιστής, το φορτίο(R-L), ο αντιστροφέας, το κύκλωµα 
οδήγησης, ο παλµογράφος και ο Η/Υ. 
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Η πειραµατική διάταξη µετρήσεων περιλάµβανε, εκτός από τον αντιστροφέα,  την 

πλακέτα οδήγησης του και τον Η/Υ, ένα αυτοµετασχηµατιστή που είχε και µια µη 

ελεγχόµενη ανόρθωση απ’οπου τροφοδοτούσαµε µε συνεχή τάση τον αντιστροφέα, ένα 

πυκνωτή 470µF/400V για την εξοµάλυνση της συνεχούς αυτής τάσης, µία µεταβλητή 

αντίσταση 0-60Ω και ένα πηνίο 4 τιµών(150, 300, 450, και 600mH). Όλες οι µετρήσεις 

έγιναν µέσω του ψηφιακού παλµογράφου Fluke και χρησιµοποιήθηκε διαφορικό probe 

και αµπεροτσιµπίδα. Οι µετρήσεις αποθηκεύτηκαν σε αρχεία στον υπολογιστή απ’οπου 

και ανακτήθηκαν και επεξεργάστηκαν τα παλµογραφήµατα που θα ακολουθήσουν. 

Επίσης µετρήθηκαν και για κάθε περίπτωση το ρεύµα στην είσοδο του 

αυτοµετασχηµατιστή, καθώς και η dc τάση στην είσοδο του αντιστροφέα. 
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Σχήµα 4.2 ∆οµικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης 
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 Mέσω του υπολογιστή ρυθµίστηκε ο συντελεστής διαµόρφωσης να είναι 

σταθερός στο 80% για όλες τις µετρήσεις. Στις καµπύλες που ακολουθούν να σηµειωθεί 

ότι το διαφορικό probe είναι ρυθµισµένο στο x200, η δε αµπεροτσιµπίδα στα 100mV/A. 

Η ανάκτηση και επεξεργασία των αρχείων έγινε µε το πρόγραµµα Excel και οι τιµές των 

µετρούµενων µεγεθών έχουν αναχθεί στις πραγµατικές τους διαστάσεις. Τα φάσµατα 

συχνοτήτων προέκυψαν από εισαγωγή των ίδιων δεδοµένων στο Spice όπου και έγινε 

ανάλυση Fourier. 
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Σχήµα 4.3   Παλµογράφηµα µιας ηµιπεριόδου ενός καναλιού PWM 
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Α. Επαγωγικό φορτίο  

    

i) L=600mH,  R=0 
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Σχήµα 4.4 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=0(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.5 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=0(Μέτρηση) 
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 Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 360V. Γίνεται εµφανές ότι 

παρόλο που έχουµε µεγάλη τάση στην είσοδο του αντιστροφέα, λόγω της µεγάλης τιµής 

του πηνίου περνάει µικρό ρεύµα, το οποίο έχει αρκετά καλή ηµιτονοειδή µορφή και 

περιορισµένη διακοπτική υφή. Ωστόσο όπως φαίνεται και στο παλµογράφηµα του 

ρεύµατος υπάρχουν ανεπιθύµητες αιχµές ρεύµατος οι οποίες δεν υφίστανται στην 

πραγµατικότητα, αλλά οφείλονται στην χωρητική ζεύξη µεταξύ των δύο καναλιών του 

παλµογράφου. 

 

 

 

Σχήµα 4.6 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=0 (Μέτρηση) 

 

 

 

Σχήµα 4.7 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=0 
(Μέτρηση) 
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ii) L=450mH, R=0 
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Σχήµα 4.8 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=0(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.9 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=0(Μέτρηση) 

 

 Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 353V. Τώρα το ρεύµα του 

αντιστροφέα είναι αυξηµένο µιας και µειώθηκε η τιµή της αυτεπαγωγής. 
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Σχήµα 4.10 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=0 (Μέτρηση) 

 

Σχήµα 4.11 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=0 
(Μέτρηση) 
 

 

iii) L=300mH, R=0 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24

time(msec)

I(A
m
pe
re
s)

 

Σχήµα 4.12 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=0(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.13 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=0(Μέτρηση) 

 

Σχήµα 4.14 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα(Μέτρηση) 

 

 

Σχήµα 4.15 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα(Μέτρηση) 

 

 Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 335V. Όπως φαίνεται και στο 

παλµογράφηµα του ρεύµατος η τιµή του έχει αυξηθεί πάρα πολύ, σε τιµές λίγο 
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µικρότερες από 10Α peak. Σε επόµενη µέτρηση που έγινε στα 150mH το ρεύµα 

ξεπέρναγε τα 10Α και καιγόντουσαν οι ασφάλειες προστασίας στην έξοδο του 

αντιστροφέα. ∆εν χρειάστηκαν µετρήσεις σε µεγαλύτερα ρεύµατα (µικρότερες τιµές 

πηνίου) λόγω προστασίας των IGBT τα οποία έχουν προδιαγραφές για αντοχή 20Α 

RMS, αλλά και κυρίως γιατί το δοκίµιο της γεννήτριας µε ισχύ κοντά στα 2.2ΚW φτάνει 

σε ρεύµα περίπου 8Α, γεγονός που δεν καθιστά σκόπιµη τη δοκιµασία της διάταξης σε 

µεγαλύτερα ρεύµατα. 

 

Β. Επαγωγικό-Ωµικό φορτίο 

 

iv) L=600mH R=30Ω 
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Σχήµα 4.16 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.17 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 

 

Σχήµα4.18 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
 

 

 
Σχήµα 4.19 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
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 Η πρόσθεση του ωµικού φορτίου έχει σαν επίπτωση την µείωση της dc τάσης 

στην είσοδο του αντιστροφέα, φαινόµενο που θα ενταθεί όσο θα µειώνουµε την τιµή του 

επαγωγικού φορτίου. Το αποτέλεσµα στο ρεύµα δεν είναι ακόµη ευδιάκριτο. 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 355V.  

 

v) L=450mH R=30Ω 
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Σχήµα 4.20 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.21 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 
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Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 360V. Παρατηρούµε ότι η εξέλιξη 

του ρεύµατος είναι η αναµενόµενη. 

 

Σχήµα 4.22 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
 

 

Σχήµα 4.23 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
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vi) L=300mH, R=30Ω 
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Σχήµα 4.24 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.25 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 

 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 278V.  

 

 65



 

Σχήµα 4.26 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=300mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
 

 

Σχήµα 4.27 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=300mH,  R=30Ω 
(Μέτρηση) 
 

vii) L=150mH R=30Ω 
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Σχήµα 4.28 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=150mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.29 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=150mH,  R=30Ω(Μέτρηση) 

 

 Στις παραπάνω κυµατοµορφές έχουµε µια παραστατική εικόνα προς σύγκριση µε 

την προηγούµενη σειρά µετρήσεων. Όσο µεγαλώνει η τιµή του ωµικού φορτίου και 

µειώνεται η αντίστοιχη τιµή του πηνίου τόσο µειώνεται η ποσότητα του ρεύµατος που 

ρέει και τόσο η dc τάση στην είσοδο του αντιστροφέα «γονατίζει». Ακόµη εξασθενεί και 

η επίδραση του πηνίου πάνω στην ποιότητα της κυµατοµορφής του ρεύµατος και 

υπεισέρχονται όλο και περισσότερο έντονα διακοπτικά χαρακτηριστικά. 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 209V.  

 

 

Σχήµα 4.30 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=150mH,  R=30Ω 

(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.31 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=150mH,  R=30Ω 

(Μέτρηση) 

 

viii) L=600mH, R=60Ω 
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Σχήµα 4.32 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.33 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=600mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 

 

Σχήµα 4.34 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=60Ω 

(Μέτρηση) 

 

Σχήµα 4.35 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=600mH,  R=60Ω 

(Μέτρηση) 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 352V.  
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ix) L=450mH, R=60Ω 
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Σχήµα 4.36 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.37 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=450mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.38 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=60Ω 
(Μέτρηση) 
 

 

Σχήµα 4.39 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=450mH,  R=60Ω 
(Μέτρηση) 
 
Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 324V.  

 

x) L=300mH R=60Ω 
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Σχήµα 4.40 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.41 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=300mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 292V.  

 

 

 

Σχήµα 4.42 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=300mH,  R=60Ω 

(Μέτρηση) 

 

 72



 

 

Σχήµα 4.43 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=300mH,  R=60Ω 

(Μέτρηση) 

 

 

xi) L=150mH R=60Ω 
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Σχήµα 4.44 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για L=150mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.45 Τάση εξόδου αντιστροφέα για L=150mH,  R=60Ω(Μέτρηση) 

 

Όπως βλέπουµε απ’ την κυµατοµορφή του ρεύµατος η µικρή τιµή του πηνίου και η 

παρουσία του ωµικού φορτίου επιβεβαιώνουν τις προηγούµενες εκτιµήσεις. ∆ηλαδή την 

δραµατική επίπτωση που έχει τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα του ρεύµατος 

εξόδου του αντιστροφέα η φύση ενός φορτίου µε αυξηµένη ωµική συµπεριφορά εις 

βάρος της επαγωγικής. Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 278V.  

 

 

 

Σχήµα 4.46 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα L=150mH,  R=60Ω 
(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.47 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα L=150mH,  R=60Ω 
(Μέτρηση) 
 

 

Γ. Χωρητικό-Ωµικό Φορτίο 

xii) C=10µF  , R=60Ω 
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Σχήµα 4.48 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για C=10µF  ,  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.49 Τάση εξόδου αντιστροφέα για C=10µF  ,  R=60Ω (Μέτρηση) 

 

 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 176V.  

 

 

 

Σχήµα 4.50 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα C=10µF  ,  R=60Ω 

(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.51 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα C=10µF  ,  R=60Ω 
(Μέτρηση) 
 

∆. Ωµικό φορτίο 

 

xiii) R=60Ω 
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Σχήµα 4.52 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα για  R=60Ω(Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.53 Τάση εξόδου αντιστροφέα για R=60Ω(Μέτρηση) 

 

Η συνεχής τάση στην είσοδο του αντιστροφέα ήταν 250V.  

 

 

 

Σχήµα 4.55 Αρµονικές συνιστώσες τάσης εξόδου αντιστροφέα R=60Ω (Μέτρηση) 
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Σχήµα 4.56 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα R=60Ω (Μέτρηση) 

 

4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

        

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η ηλεκτρονική διάταξη του µονοφασικού 

αντιστροφέα συνδεδεµένου µε ωµικό-επαγωγικό φορτίο. Η µοντελοποίηση αφορά τη 

συµπεριφορά του αντιστροφέα σε µια σειρά φορτία που συνδέθηκαν στην έξοδο του και 

τις καµπύλες ρεύµατος, τάσης, ισχύος και αρµονικών συνιστωσών. Ωστόσο για 

οικονοµία χώρου, αφού τα αποτελέσµατα συνέπιπταν µε µεγάλη ακρίβεια µε τα 

πειραµατικά, παρατίθενται τα παλµογραφήµατα απ’ το Spice, ένα από κάθε συνδυασµό 

φορτίων (επαγωγικό/ωµικό, επαγωγικό, χωρητικό, ωµικό). 

 Για την προσοµοίωση του κυκλώµατος χρησιµοποιήθηκαν σαν διακοπτικά 

στοιχεία της γέφυρας του αντιστροφέα τα IGBT IXGH25N100A της εταιρίας IXYS. 

Πρόκειται για IGBT παρόµοια µε αυτά που έχει ο αντιστροφέας της διάταξης 

(IXSH10N120AU1), µόνο που δεν έχουν εσωτερικά την αντιπαράλληλη δίοδο η οποία 

και προστέθηκε εξωτερικά του IGBT, και τα οποία αντέχουν σε ικανοποιητικά µεγάλο 

ρεύµα(50Α) και τάση (1000Volt) υπεραρκετά για την προσοµοίωση σε σχέση και µε τις 

δοκιµές στην πειραµατική επιβεβαίωση. Στην είσοδο του αντιστροφέα συνδέθηκε 

ιδανική πηγή συνεχούς τάσης.  
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Σχήµα 4.57   Κύκλωµα µονοφασικού αντιστροφέα πλήρους γέφυρας 

 Στις πύλες των IGBT εφαρµόζονται οι παλµοί οδήγησης, οι οποίοι προκύπτουν 

κατόπιν συγκρίσεως στις εισόδους τελεστικού ενισχυτή ηµιτονοειδούς σήµατος 

αναφοράς και τριγωνικού σήµατος φορέα µε τη γνωστή τεχνική SPWM. Η παραγωγή 

των παλµών αυτών βέβαια στην πραγµατικότητα γίνεται µε ψηφιακό τρόπο απ’ τον 

µικροελεγκτή, ωστόσο στην συγκεκριµένη ανάλυση µοντελοποιείται επιτυχώς η έξοδος 

των καναλιών διαµόρφωσης εύρους παλµών µε εφαρµογή κατάλληλων κυµατοµορφών 

και συνδεσµολογιών στους τελεστικούς. Επίσης µε προσεκτική συνδεσµολογία των 

συγκριτών τάσης επιλύουµε τα προβλήµατα τάσεων αναφοράς που παρουσιάζονται 

στους παλµούς οδήγησης της υψηλής πλευράς της γέφυρας, πρόβληµα που επιλύουν 

στην πραγµατική διάταξη τα optocouplers προσφέροντας ταυτόχρονα και αποµόνωση. 

  Έτσι στον τελεστικό που οδηγεί το διακοπτικό στοιχείο Z1, γίνεται σύγκριση 

µιας τριγωνικής κυµατοµορφής φορέα 4kHz µε πλάτος µεταβαλλόµενο από 0 έως 5 Volt 
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(Σχήµα  ) µε ένα ηµίτονο αναφοράς πλάτους 4Volt και συχνότητας 50Hz, µε αποτέλεσµα 

να παράγονται παλµοί διαµορφωµένοι κατά ηµιτονοειδές πλάτος µόνο κατά τη θετική 

ηµιπερίοδο και µε θετική τιµή. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι επίτηδες επιλέχτηκε 

µικρότερο πλάτος στο σήµα του ηµιτόνου(4Volt), ώστε να πετύχουµε συντελεστή 

διαµόρφωσης πλάτους 80%, όπως και στην πειραµατική διάταξη. κατά αντίστοιχο τρόπο 

παλµοδοτούνται και τα υπόλοιπα τρία IGBT. Στο Ζ3 έχουµε σύγκριση των ίδιων 

ακριβώς κυµατοµορφών µόνο που συνδέουµε ανάποδα την τριγωνική πηγή τάσης στη µη 

αναστρέφουσα είσοδο του συγκριτή και την ηµιτονοειδή στην αναστρέφουσα. Η 

αντιµετάθεση αυτή γίνεται για να αποφευχθεί βραχυκύκλωµα από ταυτόχρονη αγωγή και 

των δύο IGBT του ίδιου κλάδου, οπότε µε αυτό τον τρόπο παράγεται η συµπληρωµατική 

κυµατοµορφή ως προς την προηγούµενη κυµατοµορφή οδήγησης. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται και στα σήµατα ελέγχου για τα IGBT του δεύτερου κλάδου της γέφυρας, 

µόνο που σε αυτή την περίπτωση η ηµιτονοειδής πηγή τάσης που εφαρµόζεται στις 

εισόδους των συγκριτών έχει διαφορά φάσης 180ο, για να παραχθούν οι παλµοί 

οδήγησης για την αρνητική ηµιπερίοδο. 

 

Σχήµα 4.58 Τα σήµατα στις εισόδους του τελεστικού ενισχυτή που οδηγεί το IGBT Z1 

 Όπως φαίνεται και στα σχήµατα που ακολουθούν έχουµε συµπεριφορά του 

αντιστροφέα ανάλογη µε αυτή της πραγµατικής διάταξης. Μάλιστα οι κυµατοµορφές 

τάσης και ρεύµατος εξόδου του αντιστροφέα παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά την 
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αρµονική ανάλυση τους. Το φάσµα συχνοτήτων του ρεύµατος εξόδου έχει θεµελιώδη 

αρµονική συνιστώσα στα 50Hz µε πλάτος περίπου 3Α. Η τάση ωστόσο παρουσιάζει 

εκτός της θεµελιώδους συνιστώσας της στα 50Hz και άλλες αρµονικές που σίγουρα είναι 

ανεπιθύµητες για την µετέπειτα σύνδεση του αντιστροφέα στο δίκτυο, όπως οι αρµονικές 

στα 4KHz, που πρέπει να εξαλειφθούν. Συνίσταται εποµένως είτε η σύνδεση φίλτρου 

που να κόβει τις υψηλές συχνότητες πριν την αυτεπαγωγή σύνδεσης µε το δίκτυο είτε 

εφαρµογή τεχνικής PWM µε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία τάσης και ρεύµατος µε 

µειωµένη παρουσία ανωτέρων αρµονικών συνιστωσών είτε ο συνδυασµός και των δύο 

προηγούµενων µεθόδων. 

  

Ακολουθούν τα παλµογραφήµατα του Spice για τις εξής 3 περιπτώσεις : 

α) Επαγωγικό/ωµικό φορτίο (L=300mH, R=60Ω) 

β) Χωρητικό/ωµικό φορτίο(C=10µF, R=60Ω) 

γ) Ωµικό φορτίο(R=60Ω) 

Επίσης  θα παρατεθούν τα αντίστοιχα διαγράµµατα των φασµάτων του ρεύµατος από τις 

µετρήσεις για να γίνει σύγκριση επί των αποτελεσµάτων(στη θεµελιώδη και τη 

διακοπτική αρµονική). Ακόµη να σηµειωθεί ότι στα διαγράµµατα που αφορούν την 

ενεργό ισχύ παρατηρείται στην αρχή µια καµπύλη που ξεκινάει από το µηδέν και η οποία 

ανεβαίνει µέχρι ενός σηµείου όπου και σταθεροποιείται. Αυτή βέβαια δεν είναι η ενεργός 

ισχύς(τουλάχιστον µέχρι το σηµείο της σταθεροποίησης), αλλά το αποτέλεσµα της 

µαθηµατικής πράξης που κάνει το Spice µέχρι οι τιµές που θα συµπεριλάβει στους 

υπολογισµούς του να περιλαµβάνουν µια ολόκληρη περίοδο(που σε µια τέτοια άλλωστε 

ορίζεται και η ενεργός τιµή οποιουδήποτε µεγέθους άρα και της ισχύος).  
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α) Επαγωγικό/ωµικό φορτίο(L=300mH, R=60Ω). 

 

 

Σχήµα 4.59 Η τάση εξόδου του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.60 Ρεύµα εξόδου του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.61 Αρµονικές συνιστώσες του ρεύµατος εξόδου του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.62 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα(Μέτρηση) 

 

 Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν αρµονικές συνιστώσες εκτός της θεµελιώδους 

τόσο στην προσοµοίωση όσο και στην πραγµατική µέτρηση. Το ρεύµα της θεµελιώδους 

συνιστώσας του ρεύµατος στην προσοµοίωση είναι 3.1Α και στη µέτρηση 2.9Α, δηλαδή 

έχουµε ένα σφάλµα 6.4% που οφείλεται στην τέλεια αναπαράσταση του 

κυκλώµατος(επακριβές µοντέλο IGBT) καθώς και σε άλλες µη ιδανικότητες της 

διάταξης. 

 

 

 

Σχήµα 4.63  Αρµονικές συνιστώσες για την τάση εξόδου του αντιστροφέα. (Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.64 Στιγµιαία ισχύς του αντιστροφέα (Προσοµοίωση) 

 

 

Σχήµα 4.65 Ενεργός ισχύς του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 
β) Χωρητικό/ωµικό φορτίο (C=10µF, R=60Ω) 

 

 

 

Σχήµα 4.66 Τάση εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.67 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.68 Φάσµα συχνοτήτων για την τάση εξόδου του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.69 Φάσµα συχνοτήτων για το ρεύµα εξόδου του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.70 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα(Μέτρηση) 

 

 Συγκρίνοντας βλέπουµε ότι το ρεύµα της θεµελιώδους συνιστώσας του ρεύµατος 

στην προσοµοίωση είναι 0.22Α και στη µέτρηση 0.21Α, δηλαδή έχουµε ένα σφάλµα 

4.5%. Στη διακοπτική αρµονική στα 4KHz έχουµε 0.85Α στην προσοµοίωση και 0.79Α 

στη µέτρηση, δηλαδή σφάλµα 7%, που είναι σχετικά µικρό όπως και το σφάλµα στη 

θεµελιώδη. 

 

 

 

 

Σχήµα 4.71 Στιγµιαία ισχύς του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.72 Ενεργός ισχύς του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

γ) Ωµικό φορτίο(R=60Ω) 

 

 

 

Σχήµα 4.73 Τάση εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.74 Ρεύµα εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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Σχήµα 4.75 Φάσµα συχνοτήτων τάσης εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

  

 

Σχήµα 4.76 Φάσµα συχνοτήτων ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.77 Αρµονικές συνιστώσες ρεύµατος εξόδου αντιστροφέα(Μέτρηση) 
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 Το ρεύµα της θεµελιώδους συνιστώσας του ρεύµατος στην προσοµοίωση είναι 

3.26Α και στη µέτρηση 3.18Α, δηλαδή έχουµε ένα σφάλµα 2.45% που οφείλεται στη µη 

τέλεια αναπαράσταση του κυκλώµατος και είναι αρκετά µικρό για να αξιολογηθεί. Όσον 

αφορά τη διακοπτική αρµονική συνιστώσα έχουµε 1.25Α και 1.18Α σε προσοµοίωση και 

µέτρηση αντίστοιχα µε σφάλµα 5.6%, επίσης µικρό που εξηγείται µε βάση τις µικρές µη 

ιδανικότητες της διάταξης σε σχέση µε τα µοντέλα του Spice. 

 

 

 

Σχήµα 4.78 Στιγµιαία ισχύς του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 

 

 

 

Σχήµα 4.79 Ενεργός ισχύς του αντιστροφέα(Προσοµοίωση) 
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4.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Κατά τη σύνδεση της διάταξης στο δίκτυο, µπορούµε να θεωρήσουµε, για την 

ανάλυση της θεµελιώδους συνιστώσας, ότι το σύστηµα µηχανή/µετατροπέας/ 

αντιστροφέας, προσεγγίζεται ικανοποιητικά από µια πηγή ηµιτονοειδούς τάσης (Vα) η 

οποία συνδέεται µέσω ενός πηνίου σύνδεσης L µε το δίκτυο, το οποίο αναπαρίσταται 

µέσω µιας ιδανικής πηγής ηµιτονοειδούς τάσης Vδ. 

 

Σχήµα 4.80  Προσεγγιστικό ισοδύναµο κύκλωµα θεµελιώδους συνιστώσας της διάταξης 

συνδεδεµένης στο δίκτυο  

 Στην ανάλυση που ακολουθεί θεωρούµε την τάση του δικτύου σαν αναφορά, 

δηλαδή τάση µε γωνία µηδέν. Επίσης για το πηνίο σύνδεσης L θεωρούµε ότι : 

  

   90jZ R jX jX Xe= + =     (4.8-1) 

 

 Επίσης όσον αφορά τις παραστάσεις της τάσης του δικτύου(Vδ) και του 

αντιστροφέα(Vα) θα έχουµε : 

 

                             
0j

j

V V e

V V e
δ δ

δ
α α

=

=
       (4.8-2) 

 91



 

όπου δ είναι η διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης του αντιστροφέα και της τάσης δικτύου. 

 Εφαρµόζοντας νόµο τάσεων Kirchoff στο ισοδύναµο κύκλωµα έχουµε : 
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                                       (4.8-3)

                            (4.8-4)
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 (4.8-5)

 

 

 

Εποµένως η φαινόµενη ισχύς του αντιστροφέα προς το δίκτυο είναι : 

 

 

*

2

sin ( cos )

sin cos
     (4.8-6)

a

a
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Και έτσι η ενεργός και άεργος ισχύς θα έχουν ως εξής : 
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 Από τις παραπάνω εξισώσεις είναι προφανές ότι η ροή ενεργού και αέργου 

ισχύος εξαρτάται από τους εξής 3 παράγοντες : α) την τιµή της αυτεπαγωγής που θα 

µεσολαβεί ανάµεσα στον αντιστροφέα και το δίκτυο, β) τη διαφορά ανάµεσα στα πλάτη 

των τάσεων δικτύου και αντιστροφέα (δηλαδή της τάσεως του αντιστροφέα επί της 

ουσίας αφού θεωρούµε σταθερό το πλάτος της τάσης δικτύου) και γ) τη διαφορά φάσης δ 

ανάµεσα στη γωνία του διανύσµατος της τάσης του αντιστροφέα µε αυτή του δικτύου. 

 Η µεταβολή των παραπάνω µεγεθών και τα πλαίσια στα οποία θα κινηθούν οι 

τιµές τους θα καθορίσουν το είδος, την ποσότητα και την κατεύθυνση που θα δοθεί στην 

ισχύ της διάταξης καθορίζοντας έτσι τις περιοχές λειτουργίας της. Άν εξαιρέσουµε το 

πηνίο που θα είναι στατικό µέγεθος προεπιλεγµένο, µε τον έλεγχο του αντιστροφέα 

(εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις παραλληλισµού µε το δίκτυο) µπορούµε να 

µεταβάλλουµε τη φάση και το πλάτος της τάσης εξόδου του αντιστροφέα. Ο 

αντιστροφέας λοιπόν αναλόγως της ρύθµισης που θα γίνει µπορεί να λειτουργήσει σε 

τεταρτηµόριο της επιλογής µας : 1) Να απορροφά πραγµατική ισχύ και άεργο ισχύ από 

το δίκτυο, 2) να απορροφά πραγµατική ισχύ και να προσφέρει άεργο ισχύ από το δίκτυο, 

3) να προσφέρει πραγµατική ισχύ και άεργο ισχύ στο δίκτυο, 4) να απορροφά 

πραγµατική ισχύ και να προσφέρει άεργο ισχύ στο δίκτυο. 

 Ξεκινώντας µια µελέτη για την επιλογή της τιµής του πηνίου σύνδεσης L µε το 

δίκτυο πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο αντιµαχόµενοι παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι 

µεγάλες τιµές αυτεπαγωγής όπως π.χ. 600 mH, δίνουν ρεύµα µε σηµαντική εξοµάλυνση, 

και µειωµένο περιεχόµενο σε ανώτερες αρµονικές που σχετίζονται µε την διακοπτική 

συχνότητα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι προφανώς η επιλογή πηνίου µεγάλης 

αυτεπαγωγής θα περιορίσει την µέγιστη δυνατότητα ισχύος (ενεργής και αέργου) λόγω 

αντίστοιχης µείωσης του ορίου στατικής ευστάθειας. Εποµένως απαιτείται ένας 
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συµβιβασµός ανάµεσα στην ποιότητα του ρεύµατος, χωρίς σηµαντικές ανώτερες 

αρµονικές και αιχµές, και την δυνατότητα παροχής της επιθυµητής ισχύος προς το 

δίκτυο. Από τις δοκιµές που έγιναν στο αποµονωµένο φορτίο η τιµή της αυτεπαγωγής 

που πληροί τα παραπάνω κριτήρια για διακοπτική συχνότητα 4 kHz και ισχύ 830 W ανά 

φάση είναι της τάξεως του 1 αµ δηλαδή    200 mH. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την σχεδίαση, κατασκευή και δοκιµή διάταξης 

αντιστροφέα. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη κατάλληλου ελέγχου του αντιστροφέα ώστε να 

χρησιµοποιηθεί σαν συνιστώσα συστήµατος σύγχρονης µηχανής µονίµων µαγνητών-

µετατροπέα-αντιστροφέα και να καταστεί δυνατή η πλήρως ελεγχόµενη ανταλλαγή 

ενεργού και αέργου ισχύος µε το δίκτυο. Η διάταξη αυτή προορίζεται για την ευέλικτη 

διαχείριση ανεµογεννητριών διασυνδεδεµένων µε το δίκτυο. Επιχειρήθηκε τόσο η 

ανάλυση όσο και η επιβεβαίωση της λειτουργίας µια τέτοιας διάταξης σε δοκίµιο ισχύος 

2,5 kW. Ωστόσο για λόγους πρακτικούς, η πειραµατική επιβεβαίωση περιορίστηκε, σε 

ένα πρώτο βήµα, στην αποµονωµένη λειτουργία της διάταξης. Από τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν και τις προτάσεις και ιδέες που παρατίθενται τόσο στην εξέλιξη της διάταξης 

από κυκλωµατικής πλευράς όσο και στο επίπεδο του λογισµικού, διαφαίνεται η 

δυνατότητα υλοποίησης της επιθυµητής διασυνδεδεµένης λειτουργίας της διάταξης µε το 

δίκτυο. 

Η δοκιµή του αντιστροφέα σε αποµονωµένη λειτουργία πραγµατοποιήθηκε  για 

διάφορα φορτία και αναλύθηκαν τα παλµογραφήµατα µέτρησης του ρεύµατος και της 

τάσης. Τα κυριότερα συµπεράσµατα έχουν ως εξής : 

• Κατά τη δοκιµή του προγράµµατος και τη λειτουργία της διάταξης διαπιστώθηκε ότι 

είναι σοβαρής σηµασίας η σωστή διαχείριση της υπολογιστικής δυνατότητας του 

διατιθέµενου µικροεπεξεργαστή για την υλοποίηση του ελέγχου. Εποµένως είναι 

απαραίτητο να αποφευχθεί η επιβάρυνση των υπολογισµών του µικροελεγκτή µε 

πρόσθετες ή και πολύπλοκες δραστηριότητες, καθώς ο στιγµιαίος αποσυντονισµός 
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των PWM έχει καταστροφικά αποτελέσµατα. Η λογική στον προγραµµατισµό του 

επεξεργαστή που ακολουθήθηκε υλοποιεί πιστά τον σκοπό της πλήρους 

εκµετάλλευσης του διαστήµατος ανάµεσα στις ανανεώσεις των PWM για όλες τις 

πράξεις και εργασίες που απαιτούνται..  

• Οι δοκιµές έδειξαν ότι η επιλογή του πηνίου σύνδεσης είναι καθοριστική για την 

λειτουργία της διάταξης και αποτελεί συµβιβασµό µεταξύ δύο αντιµαχόµενων 

χαρακτηριστικών: µικρότερη τιµή πηνίου εξασφαλίζει µεγαλύτερη ικανότητα 

µέγιστης φόρτισης αλλά αυξάνει τις εµφανιζόµενες κυµατώσεις-της κυµατοµορφής 

του ρεύµατος και τα πλάτη των ανώτερων αρµονικών. Για την συγκεκριµένη 

εφαρµογή, δεδοµένου της περιορισµένης ισχύος της διάταξης, πηνίο 300 mH 

απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για διακοπτική συχνότητα 4kHz. Σε 

µεγαλύτερες ισχείς αναµένεται να απαιτηθεί αύξηση της διακοπτικής συχνότητας 

 

5.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 
Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής διαπιστώνεται η ανάγκη συµπλήρωσης και 

επέκτασής της στις εξής περιοχές: 

• Υλοποίηση της ζεύξης µε το δίκτυο και συγχρονισµένη λειτουργία του 

αντιστροφέα. Αυτό προϋποθέτει την πρόβλεψη συγκεκριµένου αλγορίθµου 

ελέγχου που θα ρυθµίζει τα ποσά ενεργού και αέργου ισχύος. Ακόµη πρέπει να 

επιτευχθεί επικοινωνία και µε τον επεξεργαστή που ελέγχει το κύκλωµα του 

µετατροπέα ανυψωτή τάσης για την πληρέστερη συνεργασία µεταξύ τους. 

• Τριφασική λειτουργία του αντιστροφέα. Είναι ένα ζήτηµα που απαιτεί την 

εύρεση του κατάλληλου µικροεπεξεργαστή µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Θα 

χρειαστούν 3 έξοδοι PWM, τουλάχιστον 6 είσοδοι µετατροπής αναλογικού σε 

ψηφιακό και άλλες για εξωτερικές διακοπές. 
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• Χρήση άλλων διακοπτικών στοιχείων για να αυξηθεί η διακοπτική συχνότητα και 

να µπορέσει να µειωθεί η τιµή της αυτεπαγωγής σύνδεσης. Η επιλογή 

κατάλληλων MOSFET ενδεχοµένως να είναι καταλληλότερη σε εφαρµογές 

µικρής ισχύος.  

• Μελέτη κατασκευής άλλης αυτεπαγωγής σύνδεσης, π.χ. µε φερρίτη, ώστε να 

µειωθούν οι απώλειες σιδήρου της διακοπτικής συχνότητας.  Ίσως να χρειαστεί η 

µελέτη και τοποθέτηση ενός φίλτρου στην έξοδο του αντιστροφέα και πριν το 

πηνίο σύνδεσης που να αποκόπτει τις υψηλές συχνότητες. 

• Εφαρµογή άλλης µεθόδου παλµοδότητησης των διακοπτικών στοιχείων, όπως η 

διαµόρφωση εύρους παλµού µε διανύσµατα χώρου (space vector pulse width 

modulation, SVPWM). 
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